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Metselaars pakt na zege op Jonkers Park de koppositie over van ALTA  
 
Meppel – Het Scheveningse Metselaars heeft met de 6-2 zege op Meerlanden/Jonkers Park de koppositie in 
afdeling 0003 van de hoofdklasse overgenomen van ALTA, dat in Drenthe niet verder kwam dan een zwaar 
bevochten 4-4 gelijkspel tegen BWaste/Meppel. Na de vrijwel zekere degradant Heerhugowaard 2, 7-1 nederlaag 
bij Leimonias 2, lijkt de strijd om de tweede afdaalplaats bepaald te worden in de onderlinge duels op de laatste 
drie speeldagen tussen Meerlanden/Jonkers Park, Leimonias 2 en Amstelpark GS 2, dat in Amsterdam de punten 
deelde met Dekker Tennis uit Warmond. 
 
Noordwijkerhout: Meerlanden/Jonkers Park – Metselaars, uitslag 2-6  
Als de cruciale winst- en verliespartijen eerlijk over de twee ploegen zouden zijn verdeeld, dan was een 5-3 
overwinning van Metselaars een juiste uitslag geweest. Nu kreeg de knokkende nieuwkomer in afdeling 0003 van 
de hoofdklasse, Meerlanden/Jonkers Park, ondanks hevig verzet een 6-2 nederlaag aan de broek. Na zeven 
competitierondes zou het een duur puntverlies kunnen worden. 
Vanuit een positieve benadering was het optreden van Denise van Putten en Kevin Noordermeer erg hoopgevend. 
Twee weken geleden debuteerden de jeugdige regionale troeven bij Jonkers Park in de hoofdklasse, waar eerder 
tweede klasse respectievelijk eerste klasse het hoogste competitieniveau was geweest. Een nederlaag met 7-5 in 
de derde doorgang tegen de internationaal meer gelouterde Nicolette van Uitert en Stephan Fransen kan behalve 
als een vervelend verliespunt ook geboekstaafd worden als een prima resultaat. Sylvana Bauer kreeg geen echte 
kans tegen Steffie Weterings, die dit jaar in een bloedvorm verkeert. De Belg Jeroen Masson blesseerde zich in 
een van de eerste games aan zijn speelhand en kon tegen Mark de Jong verder niet meer voluit gaan. 
Na vier enkelspelen stond Metselaars op een prettige 4-0 voorsprong. Meerlanden/Jonkers Park legde het hoofd 
echter niet in de schoot. Na een boeiend gevecht haalden Bauer en Van Putten na drie sets tegen Van Uitert en 
Weterings het eerste Noordwijkerhoutse punt binnen. Masson en Noordermeer schopten het twee keer tot een 
tiebreak, maar moesten dit beslissende spel twee keer aan Fransen en De Jong laten. Over de twee 
gemengddubbels berichtte hoofdscheidsrechter Niek Kortenoeven, dat Van Putten en Masson de partij tegen Van 
Uitert en Fransen bij een 5-2 voorsprong in de eerste reeks vanwege een blessure van Fransen cadeau kregen, en 
dat Weterings en De Jong voor de Metselaars het zesde punt scoorden. 
 
Meppel: BWaste/Meppel – ALTA, uitslag 4-4, sets 09-10  
ALTA had met de Française Estelle Guisard en de Duitse Stephanie Gehrlein weinig tijd aan het duo van 
BWaste/Meppel verspild om op een 2-0 voorsprong te komen. Boy Westerhof en Alban Meuffels lieten zich echter 
niet ontmoedigen door de snelle nederlagen van hun teamgenoten Ireen Kuipers en Charlotte Koning. Het tweetal 
trok met verve ten strijde en kreeg daarvoor de fraaie beloning in de vorm van twee singlezeges. Westerhof was 
Holger Fischer na twee close sets de baas. Meuffels, nationaal jeugdkampioen in 2009, verraste Sascha Klör na 
een heuse thriller in drie delen, 7-6(5), 4-6 6-4. De tussenstand van 2-2 en een setje meer voor de bezoekers was 
bereikt. 
De lijn van verliezende vrouwen en winnende mannen werd bij BWaste/Meppel niet voortgezet, maar door ALTA 
overgenomen. De ervaren Josien Boverhof nam teamgenote Kuipers op sleeptouw en bewerkstelligde een soepele 
tweesets zege op Guisard en Gehrlein. Meuffels en Floris Kilian redden het echter niet tegen het Duitse duo 
Fischer/Klör. De twee mixen werden via een wedstrijdtiebreak beslist en in de lijn van de wedstrijd eerlijk over de 
beide teams verdeeld. Hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa gaf een met 14-12 gewonnen speldeel door voor 
Boverhof en Westerhof. Gehrlein en Fischer waren met 7-5 6-7(0) en 10-8 te sterk voor Koning met Meuffels, die 
drie partijen speelde. Het setje meer voor ALTA bleef na de dubbels intact, zodat bij gelijk eindigen de ploeg uit de 
Keistad op de ranglijst boven BWaste/Meppel zal worden geplaatst 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 2 – Dekker Tennis, uitslag 4-4, sets 09-10  
Hitte speelde op de zonovergoten Tweede Paasdag een belangrijke rol bij TV Dekker Tennis, dat in Amsterdam bij 
Amstelpark GS 2 op bezoek was. Kopvrouw Linda Sentis stond op een 6-3 en 3-1 voorsprong toen zij lichte 
verschijnselen van een warmtestuwing kreeg. Claire Lablans greep de kans op een ommekeer en zegevierde in 
drie sets. Anouk Sterk kreeg het eveneens te warm op de baan. Een discutabele call en de opwinding over een ‘let’ 
was onvoldoende af te koelen, waarna Paulien Wong naar een 7-6(5) 7-5 zege doorstootte. De weer met klasse 
spelende Roy Bruggeling bracht voor Amstelpark GS 2 het derde punt binnen door Matthew Pierot in twee sets af 
te troeven en de thuisclub op een 3-0 voorsprong te zetten. 

 



Voor de bezoekers uit Warmond leek de derde speeldag op een debacle uit te lopen, toen ook Melle van 
Gemerden last van de hitte kreeg. De voormalige nummer 100 van de wereld werkte zich over het euvel heen en 
sloeg zich na drie bedrijven alsnog langs Colin van Beem. Dekker Tennis leek het heft in handen te krijgen. Het 
vrouwendubbel van Sentis en Sterk verspeelde slechts twee games aan het Amsterdamse koppel, de Warmondse 
mannen Pierot met Bart van Delft wonnen de eerste reeks met 6-0 en een complete ommekeer leek in de maak. 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers noteerde toch een driesets overwinning voor Van Beem en Bruggeling. Via de 
twee gewonnen mixen van Sterk met Van Gemerden en Sentis met Van Delft kwam Dekker Tennis met een setje 
meer alsnog langszij. 
 
Den Haag: Leimonias 2 – TV Heerhugowaard 2, uitslag 7-1  
Na de gewonnen eerste set van Anna Alzate tegen Svetlana Pirazhenka leek het vuur gedoofd bij hekkensluiter 
Heerhugowaard 2. De Russische troef bij Leimonias 2 en ook Gabriela van der Graaf, Bart Brons, Yannick 
Ebbinghaus, het vrouwendubbel en het mannendubbel van Ebbinghaus en Mitchell van der Goes wonnen 
vervolgens in twee snelle reeksen hun partijen. Leek gedoofd, want hoofdscheidsrechter Eric Savalle constateerde 
bij de gemengddubbels toch nog een opleving bij de Noord-Hollanders. Anna Alzate en Serinho Wijdenbosch 
wonnen de tweede mixed tegen Inge Kaars Sijpestein en Ebbinghaus met 10-5 in de wedstrijdtiebreak, Rowie 
Kouw en Arjan Pondman bogen, eveneens in de wedstrijdtiebreak, met 11-9 voor Van der Graaf en Brons. 
 
 


