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ALTA pakt na zege op Jonkerspark  de koppositie over van Metselaars  
 
Amersfoort – Het vlaggenschip van ALTA heeft met de royale 7-1 overwinning op Meerlanden/Jonkerspark de 
begeerde koppositie in afdeling 0003 van de hoofdklasse overgenomen van Metselaars dat op het eigen park  
De METS niet verder kwam dan een nipte 5-3 overwinning tegen BWaste/Meppel. Na de vrijwel zekere degradant  
Heerhugowaard 2, 7-1 nederlaag tegen Amstelpark GS 2, lijkt de strijd om de tweede afdaalplaats bepaald te 
worden in de onderlinge duels op de laatste drie speeldagen tussen BWaste/Meppel, Meerlanden/Jonkerspark, 
Amstelpark GS 2 en Leimonias 2 dat in Warmond met 5-3 verloor van Dekker Tennis. 
 
Amersfoort: ALTA– Meerlanden/Jonkerspark, uitslag 7-1  
Weinig spektakel bij het duel tussen ALTA, dat graag binnen een jaar terug wil naar de eredivisie, en 
Meerlanden/Jonkerspark, dat na haar keuzepromotie naar de hoofdklasse graag op dat niveau zo willen blijven 
spelen. Met de 7-1 winst schiep de hoofdzakelijk internationale ploeg van coach Tom Nijssen zich een prima 
uitgangspositie het doel te realiseren. De eerste plaats op de ranglijst werd ermee van Metselaars overgenomen. 
Komende zondag staat het cruciale duel tegen de concurrent voor de titel uit Scheveningen op de rol. 
Meerlanden/Jonkerspark zal tijdens de laatste drie speeldagen stevig tegen de degradatie moeten vechten. 
Acht tweesetters noteerde de hoofdscheidsrechter Dries Crama op het wedstrijdformulier. De eerste zeven in het 
voordeel van de ALTA-spelers Bibiane Schoofs, de Française Estelle Guisard, de twee Duitsers Holger Fischer en 
Sascha Klör, van het Nederlandse dubbel Schoofs met Lotty Seelen, van het mannendubbel en de mixed van 
Guisard met Klör. Via de laatste partij en de laatste uitslag redde de formatie van coach Jaap Plugge uit 
Noordwijkerhout de eer. Zeeuwse Sylvana Bauer en Duitser Florian Lemke wonnen met 6-2 6-1 van de 
oorspronkelijk Twentse Seelen met Fischer. 
 
Scheveningen: Metselaars – BWaste/Meppel, uitslag 5-3  
Slechts in één enkelspel was sprake van spanning tussen Metselaars en bezoeker BWaste/Meppel. Na de snelle 
overwinning van Steffi Weterings op Ireen Kuipers, hielden Ysaline Bonaventure en Charlotte Koning elkaar drie 
sets bezig. De nog jonge Française, opgeleid en begeleid door Noëlle van Lottum, was in de tiebreak van de 
derde set de gelukkigste en zette daarmee het team van coach Jos Koemans op een 2-0 voorsprong. Niet veel 
later was het alweer 2-2, omdat Boy Westerhof en Alban Meuffels zich in twee sets ontdeden van Mark de Jong 
en Paul Moggré. 
Hoofdscheidsrechter Leo Lucas kon het tijdverlies vanwege de driesetter in het vrouwenenkelspel volledig inlopen. 
Na de rappe winst van het vrouwendubbel Bonaventure en Nicolette van Uitert, gaf de licht geblesseerde 
Westerhof zijn dubbelspel met Meuffels op om zich voor de mixen te sparen. 
De Drentse kopman won dit samenspel met Josien Boverhof inderdaad via de wedstrijdtiebreak. Van Uitert en 
Moggré haalden tegen Koning en Meuffels het vijfde punt voor Metselaars binnen.  
 
Warmond: Dekker Tennis – Leimonias 2, uitslag 5-3  
De twee koplopers in afdeling 0002 van de hoofdklasse, ALTA met 23 punten en Metselaars met 22 punten, 
moeten op de laatste twee speeldagen nog in Warmond op bezoek bij Dekker Tennis, dat na vier speeldagen op 
19 punten staat. Wint de formatie van coach Irfan Aytug komende zondag met ruime cijfers van hekkensluiter 
Heerhugowaard 2 en delen de lijstaanvoerders eveneens in de vijfde speelronde de punten, dan doet Dekker 
Tennis zo maar weer mee voor de titel. 
De partij van de dag, althans waar het spektakel betreft, werd het treffen tussen Matthew Pierot en de tweede 
singelaar bij Leimonias 2, Yannick Ebbinghaus. Om elk punt werd gestreden, elk punt werd van een uiting 
voorzien. Stoelscheidsrechter Wouter Janssen hield de strijd drie uur en zeven minuten strak in zijn greep. Pierot 
zegevierde met 7-6(4) 5-7 en 6-3, maar niet nadat Ebbinghaus met geweldig spel op 0-40 twee matchpoints had 
weggewerkt. 
Niet dat er in de andere enkelspelen erg veel minder gebeurde. Linda Sentis en Svetlana Pirazhenka stonden 
eveneens drie reeksen op het center court van het fraaie Dekker-centrum in Warmond. De Russische won met 6-3 
derde set, maar Sentis had door haar met 6-0 gewonnen tweede bedrijf wel een game meer gewonnen. De eerste 
set tussen Anouk Sterk en Gabriela van der Graaf eindigde in een tiebreak. De 29-jarige Leidse won het 
beslissende spel met 7-4 en drukte in de tweede reeks naar 6-3 set- en partijwinst door.  

 



Bart van Delft speelde als in zijn beste dagen, toen hij nog een gooi deed naar een positie op de internationale 
ranglijsten. De Rijnsburger, die zijn tijd nu grotendeels in een bekende Nederlandse bank investeert, had tegen 
Bart Brons aan een break in elke set voldoende om het goud binnen te halen, tweemaal 6-4. 
Na de vier gelijkopgaande enkelspelen vormden de dubbels een anticlimax. Sentis en Jolanda Mens verspeelden 
vier games, Ebbinghaus had met Michel van der Goes evenveel  spellen nodig om Pierot en Melle van Gemerden 
op de knieën te krijgen. ,,Matthew was totaal leeg gespeeld’’, meldde Aytug over het mannendubbel. 
Hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt noteerde ook een puntendeling, maar wel met veel spanning, in beide 
mixen. Mens en Van Delft verspeelden een matchpoint en bogen met 9-11 in de wedstrijdtiebreak voor Pirazhenka 
en de blijkbaar minder leeggespeelde Ebbinghaus. Sterk en Van Gemerden beslisten de benodigde 
wedstrijdtiebreak tegen Van der Graaf en Brons wel in hun voordeel, 6-7(5) 7-5 en 10-7. 
 
Heerhugowaard: Heerhugowaard 2 – Amstelpark GS 2, uitslag 1-7  
Dit jaar zal er weinig eer te behalen zijn voor Heerhugowaard 2. Daarvoor zijn de andere ploegen domweg te 
sterk. Maar individueel succes is mogelijk. Zoals de jeugdige Rowie Kouw bewees in haar enkelspel tegen de 
gelouterde Pauline Wong. Na de eerste set leek er met 6-2 nog niets aan de hand voor de speelster van 
Amstelpark GS 2. Maar Kouw kwam in het tweede bedrijf met 6-4 sterk terug en dwong in de derde doorgang een 
tiebreak af. Die zette de Noord-Hollandse, die oorspronkelijk in een lager team stond opgesteld, met 7-3 op haar 
palmares. Het tweede voordeel van de fraaie zege op de met internationaal tennis gestopte en thans studerende 
Wong: naamsbekendheid. 
De als nationaal jeugdkampioene meer bekende Anna Alzate kon in haar single tegen Claire Lablans lang 
bijblijven en ook in het dubbelspel met Kouw tegen Lablans en Babs van Kampen was de marge close. Arjan 
Pondman smaakte tweemaal het genoegen van het winnen van de eerste set. Zowel in zijn enkelspel tegen Colin 
van Beem, als in zijn dubbelspel met Serinho Wijdenbosch tegen Van Beem met Roy Bruggeling. Alleen in de 
mixen constateerde hoofdscheidsrechter Hans Foekens, dat de verschillen met de Amsterdamse 
tennisschoolpupillen wat groter waren. 
 


