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ALTA blijft in titelstrijd Metselaars voor, Jonkers Park en Meppel handhaven zich  
 
Amsterdam – In de hoofdstad en in de hofstad stond de degradatiestrijd in afdeling 0003 van de hoofdklasse 
centraal bij de wedstrijden van Amstelpark GS 2 tegen Meerlanden/Jonkers Park als ook van Leimonias 2 tegen 
BWaste/Meppel. In Heerhugowaard en in Warmond streden ALTA en Metselaars, maar niet tegen elkaar, om 
het kampioenschap. Aan het einde van de dag had de formatie uit de Keistad van coach Tom Nijssen de fel 
begeerde titel binnen. Jonkers Park en Meppel ontsnapten met 5-3 overwinningen aan het bepaald niet 
gewenste afdalen. Landskampioen Leimonias mist nu de aansluiting met het tweede team. 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 2 – Meerlanden/Jonkers Park, uitslag 3-5  
Het Leidsch Dagblad volgde de twee hoofdklassers uit de Bollenstreek op de voet: ,,De opstellingen waren 
vaak onvoorspelbaar, de strijd daardoor meestal heftig. Met de 5-3 winst op Amstelpark GS 2 handhaafde 
Meerlanden/Jonkers Park zich op de laatste speeldag in de hoofdklasse. 
Een zege die in de eerste plaats moet worden opgedragen aan Denise van Putten. De speelster die pas twee 
jaar geleden haar rentree maakte op de regionale gravelbanen won in het voor het behoud cruciale duel haar 
drie partijen. Daarmee is het sprookje rond Van Putten nog steeds niet ten einde. Slechts weinigen op de 
Nederlandse ranglijst zetten een progressie neer, die de in Nieuwkoop wonende Leidse dit seizoen realiseerde. 
Pauline Wong moest na drie sets vaststellen, dat de voor haar nog onbekende over vechterscapaciteit 
beschikte. Na drie sets zette de kopvrouw van Jonkers Park het tweede punt neer. Een half uur eerder had 
Sylvana Bauer na twee straight sets tegen Babs van Kampen het eerste punt binnengehaald. 
De mannenenkelspelen werden gedeeld. De nieuwe kopman voor één wedstrijd Andrew Anderson, afkomstig 
uit Zuid-Afrika en ook familie van de meer bekende mondiale top-100 speler Kevin, sloeg tegen David Pel het 
derde winstpunt binnen. Tweede man Kevin Noordermeer was niet opgewassen tegen de finalist van de 
nationale kampioenschappen tot en met 18 jaar, Colin van Beem. 
Bij de concurrentie voor het afdalen uit de hoofdklasse, Leimonias 2 en Meppel, was de tussenstand al 2-3, 
zodat Jonkers Park voor haar lijfbehoud tenminste uit moest gaan van een 5-3 totaalzege. Het vrouwendubbel 
deed wat het in een aantal competitieduels eerder had geflikt. Gewoon winnen via de tiebreak van de derde set. 
Van Putten en Bauer deden het eerder al tegen Dekker Tennis. Nu was het 7-4 in de tiebreak tegen Wong en 
Van Kampen. De mannen verloren in twee close sets, vooral omdat de combinatie niet ingespeeld bleek. Via de 
mixed van Van Putten en Anderson – ineens was er wel een klik – werd het allesbeslissende vijfde punt met 6-2 
6-3 een feit. Bauer en Noordermeer hadden nog kansen in hun samenspel, dat echter met 10-7 in de 
wedstrijdtiebreak verloren ging. ,,Nu pas ben ik echt blij’’, kon coach Jaap Plugge na afloop alleen nog maar 
uitbrengen.’’ 
Hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt zag toe en zag ook dat het goed was. 
 
Den Haag: Leimonias 2 – BWaste/Meppel, uitslag 3-5  
BWaste/Meppel verspilde geen tijd om voor de slotdag toch nog een verrassing uit de hoge hoed te toveren. 
Een Slowaakse die een positie in de top-100 op haar cv‘tje heeft staan, Martina Sucha, kwam de hoogst 
spelende club uit de KNLTB regio Noord-Oost niet enkel versterken, maar bij Leimonias 2 ook de plek invullen 
op een waslijst aan geblesseerde spelers. 
Samen met Boy Westerhof zorgde Sucha ervoor, dat in Meppel ook volgend seizoen hoofdklasse kan worden 
gespeeld. Het tweetal kreeg de singlepunten achter hun naam. Sucha klopte de Russische Svetlana 
Pirazhenka, Westerhof kreeg de partij van de geblesseerde Michel van der Goes cadeau. Hoofdscheidsrechter 
Koos van Luijn noteerde Haagse singlewinst voor Gabriela van der Graaf tegen Charlotte Koning en voor 
Yannick Ebbinghaus na drie sets tegen Alban Meuffels. 
Via de dubbels haalde BWaste/Meppel de voor handhaving o zo belangrijke vijf punten binnen. Loes Boverhof 
en Boy Westerhof scoorden fraai honderd procent in hun partijen met Sucha respectievelijk Meuffels en in hun 
samenspel. Meuffels gaf tenslotte de mixed met Sucha vanwege een blessure op. 
 
Heerhugowaard: Heerhugowaard 2 – ALTA, uitslag 0-8  
Coach Tom Nijssen van ALTA Amersfoort was er op de slotdag lange tijd niet gerust op. Toch maar even met 
Warmond of een neutrale toeschouwer bellen hoe de tussenstand bij de concurrent voor het kampioenschap, 
Metselaars, was. Van het antwoord werd hij niet vrolijk.  

 



Terwijl zijn twee vrouwen, de Française Estelle Guisard en Lotty Seelen, drie sets nodig hadden om zich van 
jeugdspeelsters Anna Alzate en Rowie Kouw bij  
Heerhugowaard 2 te ontdoen, was de concurrent uit Scheveningen via Steffie Weterings, Nicolette van Uitert en 
Mark de Jong naar een 3-0 voorsprong uitgelopen. 
In de onderlinge strijd tussen de twee kemphanen, die in 4-4 eindigde, had Metselaars een setje meer 
gewonnen, en dus moest Nijssens formatie één partij meer winnen dan de Scheveningers. Een stand van 0-8 in 
Warmond zou een streep door de titelaspiraties zetten. Bart van Delft nam bij Nijssen een stuk zorg weg. De 
geboren Rijnsburger versloeg Stephan Fransen in drie sets. ALTA was dank zij de snel gewonnen singles van 
Holger Fischer en Sascha Klör tegen Serinho Wijdenbosch en Arjan Pondman uitgelopen naar een 4-0 
voorsprong. 
Hoofdscheidsrechter Hans Foekens, bezig aan zijn afscheidstournee, schreef uiteindelijk toch een 8-0 
eindstand op het wedstrijdformulier. Klör won met Fischer en met Guisard zijn beide dubbels. Alzate, die in haar 
single een nare val had gemaakt, gaf haar dubbels met Kouw en Wijdenbosch op. 
 
Warmond: Dekker Tennis – Metselaars, uitslag 4-4 / sets 8-11  
Het Leidsch Dagblad volgde de twee hoofdklassers uit de Bollenstreek, Meerlanden/Jonkers Park en Dekker 
Tennis uit Warmond op de voet: 
Dekker Tennis deelde de punten met Metselaars. Na een snelle 3-0 achterstand, Linda Sentis, Jolanda Mens 
en Matthew Pierot verloren in twee reeksen van Steffie Weterings, Nicolette van Uitert en Mark de Jong, 
kwamen de Warmonders via een knappe driesetter van Bart van Delft terug in de wedstrijd. De geboren 
Rijnsburger versloeg Stephan Fransen met 6-4 derde set. 
Twee nog veel betere driesetters in de dubbels van Sentis met Anouk Sterk en Van Delft met Melle van 
Gemerden tegen Fransen en voormalig Dekker-speler Paul Moggré brachten Dekker Tennis zelfs langszij de 
kampioenskandidaat uit Scheveningen. Toen uit Heerhugowaard het bericht kwam dat ALTA daar met 8-0 ging 
winnen en daarmee de titel ging veroveren, waren de beide mixen niet meer van belang en werden die naar 
goed competitiegebruik en tevens na goedkeuring door hoofdscheidsrechter Niek Kortenoeven niet meer 
gespeeld, maar op papier verdeeld. 
 
De vier kampioenen in de eerste klasse promoveren naar de hoofdklasse: 
 
Afdeling 0004: Thermoware/LTC Barneveld met coach Philip Maat en de spelers Iris Verboven, Kim Kilsdonk, 
Inge Spronk, Evthimios Karaliolios en Steven Korteling. 
 
Afdeling 0005: Thor/ITMG uit Den Haag met Kim Rus, Marjolein van de Ven, Mandy Wagemaker, Frank 
Clausing, Thiemo van der Lecq en Boy Wijnmalen. 
 
Afdeling 0006: Winvision/Shot 2 uit Zeist met Céline Beermann (Dui), Dorien Geertsema, Caroline Maes (Bel), 
Thijs Buur, Bart van Kampen en Sander Koning. 
 
Afdeling 0007: Hatulek/GTR uit Geleen met coach Armand Custers en de spelers Yanick Dullens, Marianne 
Vanoppen, Jaymy-Gayle van der Wal, Philippe Brand, Daniel Düren en Pascal Wilkat. 
 
 


