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Dekker Tennis profiteert optimaal van gelijkspel tussen ALTA en Metselaars  
 
Amersfoort – Met de 8-0 overwinning op het nu vrijwel gedegradeerde Heerhugowaard 2 profiteerde TV Dekker 
Tennis optimaal van het gelijkspel tussen de twee kandidaten voor de titel in afdeling 0003 van de hoofdklasse, 
ALTA en Metselaars. De formatie uit Warmond deelt na vijf speelrondes de koppositie met de ploeg uit de 
Keistad en is zelf kampioenskandidaat. De bespelers van de historische Scheveningse METS-banen staan op 
één puntje achterstand derde. Vier ploegen zijn nog volledig verwikkeld in de strijd om de tweede 
degradatieplaats. BWaste/Meppel staat na het gelijkspel in Noordwijkerhout tegen Meerlanden/Jonkers Park 
met 20 punten als hoogste genoteerd. Leimonias 2 en Amstelpark GS 2 volgen na de 5-3 winst van de 
Hagenaars in Amsterdam op één punt. Jonkers Park heeft 18 punten en stuit de laatste twee speeldagen nog 
op de twee concurrenten voor het afdalen. 
 
Amersfoort: ALTA– Metselaars, uitslag 4-4, sets 9-10  
Na de snelle overwinningen van Bibiane Schoofs op Steffie Weterings en van de Française Estelle Guisard op 
Nicolette van Uitert barstte bij ALTA het spektakel los. De 2-0 achterstand werd door Metselaars met zeges in 
de mannenenkelspelen teniet gedaan. Zwaar bevochten zeges. De Duitse kopman van de Amersfoorters, 
Dominik Pfeiffer, dit seizoen overgekomen van het uit de hoofdklasse teruggetrokken Strokel uit Harderwijk, 
capituleerde pas met 6-4 in de derde doorgang voor Stephan Fransen. Sascha Klör werkte zich met geweldig 
loopwerk en goed inzicht waar hij zich op gravel bevond steeds uit de problemen. De Duitser boog een 5-2 
achterstand in de eerste set om naar een 6-5 voorsprong, maar sneuvelde in de tiebreak met 7-5. Ook in de 
tweede reeks wist de kopman vanuit een verloren positie tot 5-5 terug te komen, maar verspeelde hij tegen 
Mark de Jong weer zijn opslag. De METS-man leek in de volgende game zijn kans te grijpen, maar ving op 
matchpoint een bal op met de mededeling dat die bal lek was. Scheidsrechter Dirk van der Bijl, de Senior onder 
de Nederlandse umpires en hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt constateerden echter het tegendeel en 
kenden het punt aan Klör toe. Twee punten later sloeg De Jong wel toe.  
Volop spanning ook in twee van de vier dubbels. Schoofs en Lotty Seelen zegevierden na drie sets over de 
weer opgeleefde Weterings en Van Uitert. Het mannendubbel ging snel naar Metselaars. Guisard en Klör 
hadden bijna het maximum aantal games nodig om de mixed winnend af te sluiten. Na 25 van de maximaal 26 
spellen bracht de wedstrijdtiebreak tegen Van Uitert met Fransen met 10-6 de beslissing, 6-7(5) 7-5 en 7-6. 
Weterings en De Jong hadden Metselaars op voorsprong gezet. 
 
Heerhugowaard: Heerhugowaard 2 –Dekker Tennis 1, uitslag 0-8  
Het Leidsch Dagblad volgt de verrichtingen van de twee Bollenstreekclubs op de voet: 
‘’tennis - Met de maximale 8-0 overwinning op het tweede team van Heerhugowaard heeft Dekker Tennis de 
koppositie in de hoofdklasse veroverd. Meerlanden/Jonkers Park daalde ondanks het 4-4 gelijkspel tegen 
Meppel af naar de degradatiezone. 
Voorwaarde om die koppositie te krijgen was een gelijkspel tussen de twee teams, die Dekker Tennis de 
komende twee speeldagen nog ontmoet, ALTA en Metselaars. Een uitslag die gisteren ook daadwerkelijk op 
het scoreformulier genoteerd werd. ,,Dan staan we tenminste een week aan kop’’, reageerde Dekker-coach 
Irfan Aytug. Volgens hoofdscheidsrechter Eric Savalle zit er meer in, de Warmonders krijgen de twee rivalen 
nog op eigen gravel te bestrijden. 
Slechts één singlepartij was erg memorabel te noemen. Linda Sentis had in de tiebreak van de derde set tegen 
Anna Alzate liefst vijf matchpoints nodig om het punt binnen te halen. Op haar beurt zag de nationaal 
jeugdkampioen drie keer geen kans om het wedstrijdpunt te verzilveren. Anouk Sterk verloor de tweede set aan 
de dit jaar sterk opkomende Rowie Kouw, maar kwam in het derde bedrijf niet in de problemen, 6-0. Na 
singlewinst van Matthew Pierot en Melle van Gemerden en twee maal 6-2 in het vrouwendubbel van Sentis met 
Jolanda Mens vergde het mannendubbel van Pierot met Bart van Delft weer drie sets. Ook hier trok Dekker, 
evenals in beide mixen, aan het langste eind.’’ 
 
Noordwijkerhout: Meerlanden/Jonkers – BWaste/Meppel, uitslag 4-4, sets 9-8  
Het Leidsch Dagblad volgt de verrichtingen van de twee Bollenstreekclubs op de voet: 
‘’tennis - Met de maximale 8-0 overwinning op het tweede team van Heerhugowaard heeft Dekker Tennis de 
koppositie in de hoofdklasse veroverd. Meerlanden/Jonkers Park daalde ondanks het 4-4 gelijkspel tegen 
Meppel af naar de degradatiezone. 

 



Goed spelen en een uitstekend 4-4 gelijkspel realiseren tegen BWaste/Meppel, en toch onder de 
degradatiestreep afzakken. De gevoelens na afloop waren heel divers bij Meerlanden/Jonkers Park. Verbazing 
en vreugde was er over de sensationele winst die Kevin Noordermeer nota bene op het eerste enkelspel boekte 
tegen de internationaal spelende Boy Westerhof. De stunt vergoedde het toch wat zure verlies dat Sylvana 
Bauer in de openingspartij met 6-4 in de derde reeks leed tegen Ireen Kuipers. Denise van Putten had in twee 
bedrijven tegen Charlotte Koning voor het eerste Jonkers-punt gezorgd, vertelde hoofdscheidsrechter Jules 
Noot. 
De Belg Gregory Bouwens was vervolgens niet bestand tegen de Nederlands jeugdkampioen van 2009 Alban 
Meuffels. Bauer was in haar dubbels met Van Putten en Noordermeer wel succesvol en stelde daarmee het 
gelijkspel van Meerlanden/Jonkers Park veilig. 
Op de ranglijst staat de formatie uit Noordwijkerhout een puntje achter op Leimonias 2 en Amstelpark GS 2, de 
twee rivalen die Meerlanden/Jonkers Park op de laatste twee speeldagen in een uitduel moet bestrijden. 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 2 – Leimonias 2, uitslag 3-5  
De vier kandidaten voor de tweede degradatieplaats in afdeling 0003 van de hoofdklasse ontmoeten elkaar op 
de twee laatste speeldagen nog in rechtstreekse duels. BWaste/Meppel ontvangt op 22 mei Amstelpark GS 2 
en gaat op 29 mei op bezoek bij Leimonias 2. Een week eerder hebben de Hagenaars dan al 
Meerlanden/Jonkers Park ontvangen. De Noordwijkerhouters zijn op zondag 29 mei in Amsterdam te gast. Het 
slechtste scenario voor debutant Meerlanden/Jonkers is, dat alle cruciale duels in een 4-4 gelijkspel eindigen. 
Dan is de nieuwkomer de degradant. 
Amstelpark GS 2 had zichzelf een dienst bewezen als men het duel met Leimonias 2 ook op 4-4 had weten te 
houden. Dan was de marge van twee punten met de Hagenaars intact gebleven. Aan de winstpartijen van 
bezoeker Leimonias 2 viel echter niet te tornen. Hoofdscheidsrechter Jac Bothof noteerde tweesetters voor de 
Russische Svetlana Pirazhenka tegen Pauline Wong, voor Gabriela van der Graaf tegen Babs van Kampen, 
voor het vrouwendubbel en voor de mixed van Pirazhenka met Yannick Ebbinghaus. Alleen het enkelspel van 
de laatstgenoemde tegen Colin van Beem vergde een derde set, 2-6 en tweemaal 6-2. 
Aan hoofdstedelijke zijde kende enkel Roy Bruggeling een makkelijk enkelspel tegen Michel van der Goes. Het 
dubbelspel met Van Beem leverde in de tweede set een tiebreak op. Met Van Kampen won Van Beem zijn 
mixed via de wedstrijdtiebreak, 10-3. 
 
 


