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De kampioen in afdeling 0003 van de hoofdklasse wordt in Den Haag bepaald  
 
Den Haag – De kampioen in afdeling 0003 van de hoofdklasse wordt in Den Haag bepaald. Niet in het Catshuis 
met een vrijwel permanente mediastilte, maar via zichtbare, openbaar toegankelijk duels op het tennispark van 
Thor/De Bataaf, op het even fraaie Klein Zwitserland van 19-voudig landskampioen Leimonias en op het 

historische gravel van de Scheveningse Mets. 
Landskampioen waren Leimonias, Metselaars en Thor/De Bataaf, destijds spelend onder de naam Thor/RW 
allemaal. Ook meerdere malen met het meer dan 110-jarig Leimonias als recordhouder van Nederland. Ze sloten in 
hun topjaren de play-offs van de eredivisie winnend af. Thor/De Bataaf keert dit seizoen in afdeling 0003 van de 
hoofdklasse op het op één na hoogste competitieniveau terug. De Haagse formatie van trainer/coach Cock Snoei 
zal de strijd om de titel direct weer mee gaan bepalen. 
Thor/De Bataaf versterkte zich dit jaar met nationaal topper Olga Kalyuzhnaya, die van BLTV Breda overkwam. 
Daarnaast maakte Mandy Wagemakers afgelopen seizoen een geweldige progressie door. Ze behoort tot de top 
van de jeugd in Nederland in de groep tot en met 18 jaar en zal stellig voor punten gaan zorgen. Boy Wijnmalen, 
Frank Clausing, Thiemo van der Lecq en Kim Rus zijn verder de bekende namen in de Haagse hoofdmacht. 
 
De seizoensopening is met de Hofstad-derby tussen Thor/De Bataaf en buurman Metselaars meteen al 
spectaculair. Want ook de bespelers van de historische Mets-banen, waar in 1928 al de Davis Cup met onder 
andere de befaamde sportgrootheid Henk Timmer werd gespeeld, beschikken weer over een vertrouwd en ervaren 
team. Steffie Weterings, Mark de Jong, Stephan Fransen en Paul Moggré stonden vorig seizoen ook al in de 
formatie van trainer/coach Jos Koemans. 
Zoals Kalyuzhnaya bij Thor/De Bataaf beschikt ook Metselaars over een speelster van buitenaf. De Franstalige 
Ysaline Bonaventure completeert het team, waar Nicolette van Uitert vertrok. De jonge speelster heeft een band 
met Den Haag. Ze wordt door het Haagse trainersduo Noëlle van Lottum en Martijn Belgraver van tennisschool 
Intime in het Haagse klaar gestoomd voor het internationale werk. 
Van Uitert komt dit seizoen uit voor Thermoware/Barneveld dat ook in deze afdeling speelt. 
 
Het tweede team van Leimonias is het derde Haagse gezicht in afdeling 0003 van de hoofdklasse. De reserves van 
de 19-voudige Haagse landskampioen hebben als het hoogst haalbare de titel, want een promotie naar de 
eredivisie is uitgesloten voor tweede teams. En dat de regerend landskampioen bij de play-offs van de eredivisie op 
het eigen vertrouwde park op Klein Zwitserland aanwezig zal willen zijn, daaraan twijfelt in den lande niemand. De 
rol van Eva Wacanno, afkomstig van het Weerter Van Horne, Gabriela van der Graaf, Bart Brons, de van 
Amstelpark teruggekeerde Roy Bruggeling en Bas van der Valk is letterlijk die van reserve. Een optreden in het 
vlaggenschip is tussen zaterdag 26 mei en donderdag 7 juni, de eredivisieperiode, behoort tot de mogelijkheden. 
Op de vierde speeldag, zondag 6 mei speelt Leimonias de derby thuis tegen buurman Thor/De Bataaf, het uitduel 
bij Metselaars staat op de laatste speeldag zondag 3 juni 2012 gepland. 
 
De kampioensstrijd in afdeling 0003 van de hoofdklasse is volledig open te noemen. Mochten Shot uit  Zeist en 
Dunlop/Volley uit Eindhoven zich in voorgaande jaren tot de outsiders voor de titel rekenen, het vertrek van 
bepalende spelers als David de Goede bij Shot en Miliaan Niesten bij Dunlop/Volley lijkt op papier onvoldoende 
opgevangen te kunnen worden. De Goede verhuisde naar de eredivisie bij ALTA Amersfoort, Niesten gaat in de 
eredivisie bij Den Helder spelen. 
Bij het Zeister Shot neemt Martijn van Haasteren, een van de twee organisatoren van het allereerste Nederlands 
Tennis Congres, de plek in van De Goede. De namen van nationaal veteranenkampioene Stephanie Gomperts, 
Tessy van de Ven en Lisanne van Riet bij de dames en van Philip Niewert en Niels de Moree, de man achter de 
Nederlandse editie van de Nike Junior Tour,klinken zeer vertrouwd. Coach Maarten Meijs klinkt afwachtend. 
,,Daphne van den Heuvel en Pleun Burgmans redden het op dit niveau prima. Daphne staat sinds eind maart voor 
het eerst op de wereldranglijst en werd weer nationaal indoor jeugdkampioene. Afwachten wordt hoe sterk onze 
Duitse spelers Philip Karwasz en Tom Schönenberg zijn. Wordt niet gemakkelijk om Niesten en Daniel Marcus te 
vervangen.’’ 
 
Thermoware/LTC Barneveld, spelend met naast Van Uitert, Kim Kilsdonk, Evthimios Karaliolios en de 
tweede organisator van het eerst NTC, Steven Korteling geldt als een belangrijke outsider. Amstelpark GS 
3 en Jonkers Park 2 uit Noordwijkerhout completeren afdeling 0003 van de hoofdklasse. 

 


