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Metselaars na gelijkspel bij Shot alleen koploper in afdeling 0003 van de hoofdklasse 
 
Zeist/Barneveld – De twee Haagse koplopers na twee speeldagen in afdeling 0003 van de hoofdklasse, Metselaars en 
Leimonias 2 kregen voor het eerst stevig weerwerk te verduren. De spelers van de historische Scheveningse METS 
kwamen in Zeist niet verder dan een 4-4 gelijkspel tegen Shot. De reserves van 19-voudig landskampioen Leimonias 
slikten zelfs een nederlaag bij Thermoware/Barneveld. De Gelderlanders verlieten er royaal de degradatiezone mee. 
Het tweede team van Jonkerspark deed ook goede zaken door in Eindhoven na een 2-0 achterstand met 6-2 te 
zegevieren. Bij Amstelpark GS 3 leverde het opstellen van Dennis van Scheppingen geen winstpunten op, een 6-2 
nederlaag in Den Haag tegen Thor/De Bataaf. 
 
Shot Zeist – Metselaars, 4-4, sets 10-9  
Afdeling 0003 van de hoofdklasse ontpopt zich als een 
afdeling waarin ieder team van elke andere ploeg kan 
winnen. Verloor het Zeister Shot vorige week met 6-2 
van Leimonias 2, tegen de tweede Haagse formatie in 
deze afdeling, Metselaars, herstelden de spelers van 
de club op de Utrechtse Heuvelrug zich met een zeker 
verdiend 4-4 gelijkspel grotendeels. 
 
Alle vier onderdelen van de tenniswedstrijd leverden 
een 1-1 puntendeling op. Bij de vrouwenenkelspelen 
won Lisanne van Riet de eerste doorgang met 6-2 van 
Steffie Weterings. Toen de Brabantse in Zeister dienst 
het tweede bedrijf via 7-1 in de tiebreak verloor, sloeg 
de Scheveningse kopvrouw ook in de derde reeks toe, 
6-3. Tessy van de Ven opende met setverlies tegen 
Kataryna Kachlikova, 4-6. De Slowaakse invaller voor 
Ysaline Bonaventure, die in de Fed Cup in Japan voor 
haar geboorteland België in het dubbelspel de kleuren 
verdedigde kon vervolgens de druk niet meer genoeg 
aan, 4-6, 6-1 en 6-4. Tussenstand 1-1. 
Voor Metselaars was kopman Mark de Jong in twee 
sets snel klaar met Niels de Moree. Philippe Niewerth 
bracht evenwicht door Paul Moggré na twee close sets 
voor te blijven. De combinatie Stephanie Gomperts en 
Van de Ven zette Shot op een 3-2 voorsprong, maar 
Martijn van Haasteren en De Moree konden tegen 
Moggré en Stephan Fransen aan de gewonnen eerste 
set geen vervolg geven. Fransen bleef ongeslagen 
door na de regenonderbreking ook zijn mixed met 
Weterings tot een goed einde te voeren. Metselaars 
gaf de tweede mixed van Kachlikova met de Jong op. 
,,Kachlikova moest het vliegtuig terug naar huis halen, 
die regen kwam haar dus niet gelegen’’, verklaarde de 
hoofdscheidsrechter Leo Lucas de opgave. 
 
Thermoware/Barneveld – Leimonias 2, 6-2  
Verloor Thermoware/Barneveld in de tweede ronde 
nog ruim van Metselaars, een speeldag later kwam 
thuis de revanche tegen de met Metselaars gedeelde 
lijstaanvoerder Leimonias 2. Voor hoofdscheidsrechter 
Wolfgang Born een heel terechte overwinning voor het 
Gelderse team. Nicolette van Uitert, Kim Kilsdonk en 
Evthimios Karaliolios wonnen na veel strijd de eerste 
set van hun enkelspelen via de tiebreak.  
 

In de tweede set was het daarna gedaan met het 
weerwerk van Eva Wacanno, Lara van Tiggelen en 
Bas van der Valk. Roy Bruggeling scoorde voor de 
Hagenaars tegen door Steven Korteling in twee 
reeksen te kloppen. De beide dubbels (vrouwen in drie 
sets) leverden weer een prooi op voor de spelers van 
Thermoware/Barneveld. Beide ploegen gaven 
vervolgens een mixed op. 
 
Dunlop/Volley – Jonkerspark 2, 2-6  
Na de twee vrouwenenkelspelen leek Dunlop/Volley 
hard op weg de verwachte plaats in de middenmoot te 
bevestigen. De wedstrijd kantelde echter volledig in het 
voordeel van de debuterende coaches Jaco de Paauw 
en Raymond van Eck van het vooraf als de degradant 
aangekondigde Jonkerspark 2. ,,Correcte mensen. Ze 
deden hun werk prima’’, stelde de hoofdscheidsrechter 
in Eindhoven, Andre Pesuwarissa vast. Na de winst 
van Pleun Burgmans en Daphne van den Heuvel op 
Daphne van Duuren en Claire Lablans, ontpopte de 
Duitser Florian Lemke zich als de inspirator voor het 
Noordwijkerhoutse team. Hij won zijn single tegen zijn 
landgenoot Tom Schönenberg, zijn dubbel met Floris 
Herrema en zijn mixed met Lablans. De jeugdige Van 
Duuren herpakte zich met een driesets revanche met 
Lablans tegen Burgmans en Van den Heuvel. Kevin 
Noordermeer noteerde opmerkelijk sterke zeges in zijn 
single tegen Oosterbuur Philip Karwasz en zijn mixed 
met Van Duuren.  
 
Thor/De Bataaf – Amstelpark GS 3, 6-2  
Echte spanning was er bij het Haagse Thor/de Bataaf  
alleen in de gewonnen single van Mandy Wagemakers 
na drie sets tegen Paulien Wong en de nipt verloren 
single van Thiemo van de Lecq tegen Colin van Beem, 
die ook zijn mixed met Lynn Schönhage won. Olga 
Kalyuzhnaya kende weinig problemen met haar ex-
pupil Schönhage. Frank Clausing tikte David Pel weg. 
,,Het spelen van Dennis van Scheppingen sorteerde 
nog geen effect’’, constateerde hoofdscheidsrechter 
Robert van der Drift. ,,Hij verloor zijn dubbels met Pel 
en Wong in twee sets. Close, dat wel.’’ 

 


