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ALTA Amersfoort slaat de beslissende slag, vier ploegen in degradatiestrijd op slotdag  
 
Warmond – Bij het begin van de zesde speeldag waren drie ploegen kandidaat voor de titel in afdeling 0003 
van de hoofdklasse, ALTA, Dekker Tennis en Metselaars. Aan het einde van de zesde speeldag zijn nog twee 
teams in de kampioensrace: ALTA dat opmerkelijk in Warmond met 7-1 uithaalde tegen Dekkertennis, en 
Metselaars, dat de maximale 8-0 uitslag liet noteren tegen het gedegradeerde Heerhugowaard 2. Maar op 
papier kan het voor ALTA met een slotduel in Heerhugowaard niet meer mis gaan. In de staartgroep lijkt 
Amstelpark GS 2 nagenoeg veilig na de 6-2 zege bij BWaste/Meppel. Meerlanden/Jonkers Park leek dat 
voorbeeld te volgen, maar verspeelde bij Leimonias 2 een 4-2 voorsprong. De formatie uit Noordwijkerhout 
strijdt op de laatste speeldag met BWaste/Meppel en Leimonias 2 om het degraderen te voorkomen. De laatste 
twee teams spelen tegen elkaar, Meerlanden/Jonkers Park gaat op bezoek bij Amstelpark GS 2. 
 
Warmond: Dekker Tennis – ALTA, uitslag 1-7  
De beginsituatie was met 27 punten uit vijf wedstrijden gelijk, in de rechtstreekse wedstrijd tussen de 
titelkandidaten in afdeling 0002 van de hoofdklasse, Dekker Tennis en ALTA, was het verschil beduidend 
groter. Het buitenlandse kwartet uit de Keistad overklaste met 7-1 de jaren samenspelende formatie uit 
Warmond. Anouk Sterk, Linda Sentis en Melle van Gemerden moesten in een tweesetter allen de tweede set 
met 6-0 afstaan aan de Française Estelle Guisard en de Oosterburen Stephanie Gehrlein en Sascha Klör. 
Matthew Pierot haalde voor de thuisploeg het eerste en naar later bleek ook enige punt binnen door Duitser 
Holger Fischer na drie reeksen te kloppen, 6-4 2-6 6-3. 
Jolanda Mens en Bart van Delft konden het tij niet keren. Hoofdscheidsrechter Martin Schouten gaf betreffende 
de dubbels drie tweesetters voor ALTA en een opgave in de mixed van Sterk met Van Gemerden vanwege 
rugklachten door. 
 
Scheveningen: Metselaars –Heerhugowaard 2, uitslag 8-0  
Hoofdscheidsrechter Jules Noot had het in Scheveningen niet al te zwaar. Metselaars was duidelijk te sterk 
voor degradant Heerhugowaard 2. Na vijf partijen in twee bedrijven met winst voor Steffie Weterings tegen 
Anna Alzate, voor Nicolette van Uitert tegen Rowie Kouw, voor Mark de Jong tegen Serinho Wijdenbosch (7-5 
6-3), voor Stephan Fransen tegen Arjan Pondman en het vrouwendubbel, veroverden Pondman en 
Wijdenbosch in het mannendubbel de eerste set voor hun team. De tweede set was voor Metselaars, de derde 
set kregen de spelers van de METS-banen bij 5-3 vanwege een blessure bij Wijdenbosch cadeau. De Noord-
Hollander liet ook zijn mixed niet doorgaan, waarna Van Uitert en Fransen in twee sets het achtste punt 
binnensloegen. 
 
Den Haag: Leimonias 2 – Meerlanden/Jonkers Park, uitslag 4-4, sets 9-8  
Na de niet verwachte promotie bij keuze het hoofdklasserschap continueren. Meerlanden/Jonkers Park was in 
Den Haag tegen Leimonias 2 hard op weg dat kunststukje te realiseren. Na zes partijen, waaronder weer eens 
een bloedstollend vrouwendubbel, stonden de Noordwijkerhouters keurig op een 4-2 voorsprong. De Russische 
Svetlana Pirazhenka toonde zich bij Leimonias andermaal de grote puntenpakker, 6-4 6-3 tegen Denise van 
Putten. Sylvana Bauer maakte via een opmerkelijke 6-0 6-3 tegen Gabriela van der Graaf weer gelijk. Ook een 
puntendeling na de mannensingles. De Haagse kopman Bart Brons gaf Kevin Noordermeer geen kans. Rogier 
Wassen mag dan dubbelspecialist zijn, de een tegen een ging hem nog goed af, 6-2 6-3 tegen Hagenaar 
Yannick Ebbinghaus. 
Bauer bleef opmerkelijk. Voor de derde maal in de verlenging, en voor de vierde maal in totaal schreef ze met 
Van Putten het vrouwendubbel op haar naam. In de mixed met Noordermeer kreeg ze een mindere rol toen ze 
door hoofdscheidsrechter Leo Lucas wegens onoirbaar taalgebruik moest worden gediskwalificeerd. Wassen 
won zijn samenspel met Noordermeer, Van der Graaf en Brons hun mixed. 
 
Meppel: BWaste/Meppel – Amstelpark GS 2, uitslag 2-6  
Blessures teisteren BWaste/Meppel, dat na het 6-2 verlies tegen Amstelpark GS 2 op de voorlaatste plaats van 
de ranglijst in afdeling 0003 van de hoofdklasse terecht is gekomen. Josien Boverhof singelde op de plek van 
de geblesseerde Ireen Kuipers, maar redde het niet tegen Claire Lablans. Charlotte Koning verraste vervolgens 
met een zege op Pauline Wong. De twee benodigde tiebreaks eindigden in 7-5 en 7-2. Boy Westerhof kreeg te 
maken met de Italiaanse versterking bij Amstelpark GS 2, Flavio Cipolla.  

 



De huidige nummer 143 van de wereld, op de lijst van selectiespelers van de Amsterdamse club voor de 
eredivisie, bevestigde zijn 400 plaatsen voorsprong op de Drentse kopman met een 6-4 6-0 zege. Alban 
Meuffels leek op weg gelijk te maken, maar na de eerste reeks was doorspelen onmogelijk. Die set eindigde in 
een 17-score in het voordeel van Roy Bruggeling. 
Over de vier dubbels kon hoofdscheidsrechter Hans Foekens eveneens veel emotionele momenten, zo 
passend bij topsport, melden. Boverhof won met Koning het vrouwendubbel tegen Lablans met Babs van 
Kampen. Westerhof moest zijn samenspel met Meuffels opgeven, maar kwam in de mixed met Boverhof dicht 
bij een revanche tegen Cipolla. De wedstrijdtiebreak tegen de Italiaan spelend met Van Kampen ging met 10-5 
verloren. Koning en Meuffels kregen geen kans Wong en Bruggeling. 
 
 
 


