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Alleen Metselaars en Leimonias 2 op honderd procent in afdeling 0003 van de 
hoofdklasse  

 
Den Haag – De voorbeschouwing voorzag al dat de titelstrijd in afdeling 0003 van de hoofdklasse in Den Haag zou 
worden beslist. Na twee speeldagen voeren het Scheveningse Metselaars en het tweede team van landskampioen 
Leimonias ook daadwerkelijk de ranglijst aan. Beide Haagse ploegen wonnen met 6-2 van Thermoware/Barneveld 
respectievelijk het vlaggenschip van het Zeister Shot. De derde formatie uit de Hofstad, Thor/De Bataaf, kreeg met 
de 5-3 winst in Noordwijkerhout tegen Jonkerspark 2 de rol van outsider opgespeld. Amstelpark GS 2 en 
Dunlop/Volley deelden in Amsterdam de punten 4-4.  
 
Scheveningen: Metselaars – Thermoware/Barneveld, uitslag 6-2  
Na twee rondes is Metselaars samen met de Haagse buurman Leimonias 2 de ongeslagen koploper in afdeling 
0003 van de hoofdklasse. Normaal gesproken doen de Scheveningers altijd mee in de top, maar in deze afdeling 
zonder een uitgesproken titelfavoriet kunnen de bespelers van de historische METS-banen zomaar kampioen 
worden. Coach Jos Koemans blijft er nuchter onder. ,,Er wordt wel gezegd, dat wij niet naar de eredivisie zouden 
willen promoveren. Maar dat is natuurlijk onzin. Als die situatie zich voordoet, gaan we er natuurlijk voor. Zeker 
onze mannen, Mark de Jong en Stephan Fransen, willen hun krachten ook wel eens een klasse hoger meten.’’ 
Die klasse hoger gold zeker voor de invaller die Metselaars op de tweede speeldag in haar vlaggenschip opstelde. 
De Slowaakse Kataryna Kachlikova, inmiddels geen notering meer op de wereldranglijst, verving Ysaline 
Bonaventure, die in haar thuisland België verplichtingen had. De bijna foutloos spelende Oostblokse won haar drie 
partijen, de single tegen Kim Kilsdonk, het dubbelspel met Steffie Weterings en de mixed met De Jong,  tegen het 
als outsider in deze klasse gestarte Thermoware/Barneveld met overmacht. Weterings (foto), De Jong en Fransen 
voegden daar zeges aan toe. Alle partijen tegen Nicolette van Uitert, Evthimios Karaliolios en Steven Korteling in 
twee close sets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooral het treffen tussen Weterings en Van Uitert kende een pikant tintje, want de kemphennetjes speelden op  
De Mets ook wel competitie met elkaar. Weterings nam in beide sets een voorsprong, vooral omdat Van Uitert zich 
met regelmaat verslikte in de met topspin geslagen service en enkelhandige backhand van de thuisspeelster.  
De nieuwe troef in de formatie van coach Philip Maat vocht zich tot 5-5 in de eerste en 6-6 in de tweede set terug, 
maar miste vervolgens het winnende eindschot.  
Karaliolios herpakte zich na zijn nipt verloren enkelspel in zijn beide dubbels met Korteling en Kilsdonk, waardoor 
hoofdscheidsrechter Eric Savalle twee punten voor Thermoware/Barneveld noteerde. 

 



 
Den Haag: Leimonias 2 – Shot Zeist, uitslag 6-2 
Op twee partijen na volop strijd tussen de reserves van 19-voudig en regerend landskampioen Leimonias en Shot 
uit Zeist, dat voorgaande jaren in elk geval volop meedeed voor de titel. Dat de thuisploeg het duel met 6-2 
winnend kon afsluiten lag met name aan de winst in beide gemengddubbels, waarvoor in beide gevallen een met 
10-6 in de derde reeks gewonnen wedstrijdtiebreak kon worden genoteerd. En natuurlijk aan de rappe zeges die 
Bas van der Valk en Roy Bruggeling, teruggekeerd van Amstelpark, boekten op Philip Niewerth en Niels de Moree. 
David de Goede, die dit seizoen naar de eredivisie bij het Amersfoortse ALTA overstapt, werd node gemist. 
,,De verschillen bij de vrouwenenkelspelen waren zeker gering’’, vertelde de hoofdscheidsrechter Henny Eliveld. 
De nieuwkomer bij Leimonias, Eva Wacanno, en Shot-waarde Tessy van de Ven hielden elkaar drie bedrijven lang 
in evenwicht met aan het einde van het duel de winnende twee games verschil voor Wacanno. Lisanne van Riet 
bracht de tussenstand in evenwicht door Lara van Tiggelen na een tiebreak in de eerste set en met 6-3 in de twee 
reeks af te troeven. Stephanie Gomperts, gestart en ook groot geworden op het zo fraaie park van Leimonias, Klein 
Zwitserland, bracht met Van de Ven het tweede Zeister punt binnen. Martijn van Haasteren, voor de dubbels op de 
plaats van De Goede aangetrokken, capituleerde met Niewerth echter in drie sets voor de Leimonianen Bruggeling 
en Van der Valk. 
 
Noordwijkerhout: Jonkerspark 2 – Thor/De Bataaf, uitslag 3-5  
Na vorige week thuis in het vlaggenschip nu in speelronde 2, ditmaal onder leiding van hoofdscheidsrechter Henk 
van Tongeren, dus de tweede thuiswedstrijd op rij voor Denise van Putten, Claire Lablans, Remi Groenendaal en 
Rogier Wassen. Een opstelling die coach Plugge in de vier enkelspelen tegen Thor/De Bataaf bijna het gewenste, 
maximale resultaat opleverde. Marcella Koek, vorige week ook kopvrouw in het gestaakte uitduel bij 
Thermoware/Barneveld, opende het kwartet enkelspelen met supersnelle winst op Mandy Wagemakers. Van 
Putten, die vorige week haar rentree maakte na een lange periode met fysiek ongemak, miste nog de scherpte om 
aan het eind van de derde doorgang Kim Rus op de knieën te krijgen, 4-6, 7-5 4-6. Groenendaal en Wassen, de 
dubbelspecialist die nog steeds een uitstekend singletje kan vertolken, zetten hun ploeg op een 3-1 voorsprong na 
respectievelijk driesets winst op Thiemo van der Lecq en een snelle tweesetter tegen Frank Clausing. 
In de vier dubbels toonde het Haagse Thor/De Bataaf zich meer een eenheid dan de thuisploeg. Olga Kalyuzhnaya 
en Rus verloren wel de eerste set via de tiebreak aan Lablans en Koek, maar sloegen in de twee volgende sets 
toe. Het mannendubbel ging in straight sets naar het roemruchte koppel Clausing met Boy Wijnmalen. 
Laatstgenoemde won met Rus, die drie partijen speelde, ook de mixed met 10-6 in de benodigde wedstrijdtiebreak. 
Een 5-3 nederlaag voor de Noordwijkerhouters, die in afdeling 0002 van de hoofdklasse ook het eerste team na 
een 3-1 voorsprong in de singles met 5-3 zagen verliezen. 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 3 – Dunlop/Volley, uitslag 4-4, sets 8-10  
Waar in de Eredivisie Heren de dubbels gedurende de wedstrijd alsnog aangepast kunnen worden, geldt voor de 
gemengde hoofdklasse de opstelling die vooraf via de opstellingsformulieren zijn uitgewisseld. Elise Tamaela, de 
troef van de Amsterdamse Tennis Academy pupillen, stond in drie partijen opgesteld. Hoofdscheidsrechter Wouter 
Janssen meldde: ,,Een val tijdens haar toch gewonnen single tegen nationaal indoor jeugdkampioene Daphne van 
den Heuvel leidde ertoe, dat ze haar vrouwendubbel met Leonie Mekel na één set en de mixed geheel moest 
opgeven.’’ 
Amstelpark GS 3 stond na de vier singles op een perspectiefrijke 3-1 voorsprong. Paulien Wong klopte met 
tweemaal 6-4 Pleun Burgmans, Colin van Beem had drie sets nodig voor de op de plaats van Miliaan Niesten 
(vertrokken naar de eredivisie bij Den Helder) bij Dunlop/Volley aangetrokken Duitser Philip Karwasz. De tweede 
Oosterbuur in de Eindhovense opstelling Tom Schönenberg rekende af met David Pel. 
Na de twee opgaves van Tamaela en daarmee de 3-3 tussenstand leverde het mannendubbel met 6-4 en 7-6(5) 
een puntje op voor Dunlop/Volley. Wong en Pel voorkwamen met 10-6 in de wedstrijdtiebreak van de derde set dat 
een voorspoedig gestarte dag alsnog in een nederlaag eindigde. 


