
KNLTB landelijke competitie 2012 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0003 

Speeldag 1 – 9 april 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

Regen voorkomt spectaculair verloop Haagse derby Thor/De Bataaf – Metselaars 
 
Den Haag – Het had de spectaculaire opening van het seizoen in afdeling 0003 van de Hoofdklasse moeten 
worden. Strijd was er volop in de Haagse derby tussen Thor/De Bataaf en Metselaars maar echt sprankelend werd 
het nimmer. De bezoekers uit Scheveningen beslechtten het Haagse debat met 5-3 op punten in hun voordeel. 
Dunlop/Volley en de derde Haagse vertegenwoordiger in deze afdeling van de Hoofdklasse, Leimonias 2, kregen 
ook een 5-3 totaalstand op het scoreformulier. De reserves van de regerend landskampioen wonnen. De duels 
tussen Thermoware/Barneveld en Jonkerspark 2, als ook Shot uit Zeist tegen Amstelpark GS 3 werden vroegtijdig 
afgebroken. 
 
Thor/De Bataaf – Metselaars, uitslag 3-5  
Sleutelpartij in de strijd om winnen, gelijk spelen of verliezen werd de mannensingle tussen Thor-troef Boy 
Wijnmalen en de vaste waarde bij Metselaars Paul Moggré. Drie sets met eindeloze rally’s sloopten de twee 
Haagse kemphanen elkaar op het steeds trager worden smashcourt. De thuisspeler haalde de eerste reeks via een 
gewonnen tiebreak binnen, maar moest vervolgens toezien dat zijn opponent in de sets twee en drie met tweemaal 
6-4 over de langste adem beschikte. Het verlies van Thor/De Bataaf kondigde zich ermee aan, want dat de licht 
geblesseerde Wijnmalen in drie partijen voluit zou kunnen gaan werd vooraf al betwijfeld. Hij gaf zijn dubbel met 
Frank Clausing op en spaarde zich voor de mixed met nieuwkomer Olga Kalyuzhnaya, waarmee hij aan het einde 
van een troosteloze dag na twee close sets het derde punt voor zijn team binnenhaalde. 
De opening van de eerste van de drie Haagse hoofdklassederby’s was voor de bespelers van het historische park 
De Bataaf, waar aan het einde van de 19de eeuw al de eerste tennisballen werden geslagen. Kalyuzhnaya werkte 
zich in drie sets langs Ysaline Bonaventure, 6-4 4-6 en 6-2. Slechts weinig trouwe toeschouwers konden haar 
kenmerkende diepe zit, waar menig tennisleraar jaloers op is, bewonderen. Niet alleen de regen, maar ook de 
renovatie van het zo originele clubhuis van De Bataaf voorkwam, dat op een droge, warme plek het treffen 
toegeschouwd kon worden. Dat gold zeker voor de tweede single, waarin topjunior Mandy Wagemakers in twee 
sets afrekende met Steffie Weterings, die op het trage smashcourt te weinig rendement uit haar oogstrelende, 
enkelhandige topspinbackhands kon halen. Toch hoeft de trouwe fan niet te wanhopen. De spectaculaire opening 
van het gerenoveerde, originele clubhuis staat op vrijdag 11 mei gepland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubhuis De Bataaf, bron: archieffoto Tennismuseum.nl 

De ervaren hoofdscheidsrechter Frank Vrins stuurde niet alleen bekwaam de 12 voor De Bataaf benodigde 
lijnrechters aan, maar gaf ook de correcte uitslagen weer. Frank Clausing speelde als kopman de opofferingssingle 
tegen de wellicht sterkste speler in afdeling 0003 van de Hoofdklasse, Mark de Jong. Bonaventure en Weterings 
namen in het vrouwendubbel na drie sets revanche voor de in de twee enkelspelen geleden nederlagen. Weterings 
won met Moggré in twee reeksen ook haar mixed. 
 
Dunlop/Volley– Leimonias 2, uitslag 5-3 
Maarten Meijs, coach van Dunlop/Volley, had in zijn voorbeschouwing op de competitie al aangegeven,dat zijn 
team vooral op de inbreng van Daphne van den Heuvel en Pleun Burgmans zou steunen en dat hij na het vertrek 
van zijn kopman en Volley-lid vanaf de bal- en slagvaardigheidslessen, Miliaan Niesten, naar de eredivisieformatie 

 



van Den Helder het niveau van zijn twee nieuwe mannen, de Duitsers Tom Schönenberg en Philip Karwasz, zou 
moeten afwachten. Schönenberg werd op de eerste speeldag echter zodanig ziek, dat hij zijn drie partijen moest 
opgeven. Drie gratis punten voor het bezoekende Leimonias 2, dat voor die punten echter toch al favoriet was. 
Van den Heuvel en Burgmans voldeden aan de verwachtingen van hun coach. ,,Vooral Daphne speelde 
uitstekend’’, vertelde hoofdscheidsrechter, maar ook aandachtig toeschouwer Wolfgang Born. ,,Pleun herstelde 
zich in de tweede en derde set en gaf Gabriela van der Graaf geen kans meer.’’ De 18-jarige Van den Heuvel, die 
afgelopen maand haar eerste punt voor de wereldranglijst en tevens de titel bij de Nationale Overdekte Jeugd 
Kampioenschappen veroverde, verraste de sterker ingeschatte 21-jarige Eva Wacanno, die in maart van dit jaar 
met plekje 587 haar hoogste notering op de wereldranglijst bereikte. De Waalrese zegevierde na twee close sets, 
7-6 en 7-5. Ook het vrouwendubbel met Burgmans leverde haar een tweesets prooi op, 6-0 6-2. 
Leimoniaan Bas van der Valk was in twee snelle sets te sterk voor Karwasz. Wacanno, ex Van Horne, veroverde 
aan het einde van de natte speeldag met Roy Bruggeling voor haar nieuwe club nog wel een punt in de mixed. 
 
Thermoware/LTC Barneveld – Jonkerspark 2, uitslag 1-0 gestaakt wegens regen  
Daphne van Duuren, dit seizoen overgestapt van haar jarenlange club Zee&Duin naar hoofdklasser Jonkerspark 2, 
liet in de enige partij die in Barneveld volledig werd afgewerkt opnieuw zien afgelopen seizoen een formidabele 
progressie te hebben gemaakt. De net 18-jarige Noordwijkse, die vier jaar geleden het kunststukje van Michaella 
Krajicek – het winnen binnen één seizoen van alle landelijke ranglijsttoernooien in de categorie tot en met 14 jaar – 
evenaarde, ging tegen de ervaren Kim Kilsdonk twee sets lang gelijk op, maar kon het beslissende puntje steeds 
net niet maken. De zege ging met 7-6 en 7-5 naar de met Mireille Bink nationaal recordhoudster in dubbeltitels. 
Hoofdscheidsrechter Jules Noot meldde vanuit Barneveld dat het enkelspel tussen de van Metselaars 
overgekomen Nicolette van Uitert en de internationaal spelende Marcella Koek na twee gelijkopgaande en 
gedeelde sets bij een 1-1 stand in de derde set was afgebroken. 
 
Shot– Amstelpark GS 3, uitslag 1-1 gestaakt wegens regen  
Hoofdscheidsrechter Wouter Janssen kwam vanwege de regen in Zeist niet verder dan twee afgespeelde partijen. 
Tessy van de Ven kreeg voor Shot haar treffen met Leonie Mekel bij een royale voorsprong in de tweede set 
vanwege een blessure cadeau. Charlotte van der Meij verraste op het tweede enkelspel in twee sets Lisanne van 
Riet. Op Hemelvaartdag, donderdag 17 mei gaat het verder. 
 


