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Shot Zeist vormt na mindere competitiestart weer een bedreiging voor Haagse koplopers  
 
Noordwijkerhout/Den Haag – Met de 6-2 overwinning bij Jonkers Park 2 vormt het vlaggenschip van het Zeister Shot 
weer een bedreiging voor de twee Haagse koplopers in afdeling 0003 van de hoofdklasse, Metselaars en Thor/De 
Bataaf. De bespelers van de historische METS-banen in Scheveningen, waar van 9 tot en met 15 juli de 20ste editie 
van de ATP-Challenger, tevens het eerste Health City Open, plaats heeft, wonnen met ruime cijfers van het al weken 
door pech achtervolgde Dunlop/Volley, 7-1. Op Klein Zwitserland, het park waar Leimonias op zaterdag 9 en zondag 
10 juni de play-offs van de eredivisie organiseert, bleef Thor in de Haagse derby het tweede team van de regerend 
landskampioen met 5-3 de baas. Amstelpark GS 3 en Thermoware/Barneveld deelden in Amsterdam de punten, 4-4. 
 
Jonkerspark 2 – Shot Zeist, 2-6  
Van spanning was in Noordwijkerhout amper sprake. 
De bezoekers uit Zeist grepen hun zes punten met 
ruime cijfers, de thuisploeg deed in het enkelspel van 
Kevin Noordermeer tegen Niels de Moree en in de 
mixed van Claire Lablans met Moos Sporken tegen 
Lisanne van Riet en Martijn van Haasteren precies 
hetzelfde. Hoofdscheidsrechter Patrick van Tongeren 
kon daardoor om 16:30 uur het duel afronden. 
Met de zes punten tegen Jonkerspark 2 kan Shot zich 
weer in de kampioensstrijd van afdeling 0003 van de 
hoofdklasse gaan mengen. De Zeister formatie staat 
weliswaar negen punten achter op Metselaars, maar 
heeft op Hemelvaartsdag nog zes partijen in het door 
regen gestaakte duel tegen Amstelpark GS 3 tegoed. 
En mochten de Zeistenaren aan het einde van de rij 
van zeven competitiewedstrijden gelijk eindigen, dan 
hebben zij in elk geval een setje meer. 
Dat de titel nog niet uit het zicht is, bewezen de Shot-
troeven Tessy van de Ven, Lisanne van Riet, Philippe 
Niewerth en dubbelspelers Stephanie Gomperts en 
Martijn van Haasteren door in hun zes partijen liefst 
zes maal een 6-0 set te noteren.  
 
Metselaars – Dunlop/Volley, 7-1  
Even leek het treffen tussen Metselaars en bezoeker 
Dunlop/Volley op een duel met slechts het minimale 
aantal van zestien sets uit te draaien. Het venijn zat 
volgens hoofdscheidsrechter Henk van Tongeren in de 
staart. Op snelle zeges van Ysaline Bonaventure op de 
door examenperikelen alleen maar singelende Daphne 
van den Heuvel, van Mark de Jong op de Duitser Tom 
Schönenberg en Stephan Fransen op invaller Kevin 
Benning, had alleen Pleun Burgmans een antwoord. 
De Eindhovense zorgde tegen Steffie Weterings voor 
het eerste en ook enige tegenpunt. 
De twee dubbels verliepen al redelijk close. Metselaars 
won ze beide en kreeg in de twee mixen nog sterker 
weerwerk. De Dunlop/Volley combinaties Burgmans 
met Schönenberg en nieuwkomer Anna Marenko met 
de invallende coach Maarten Meijs pakten de tweede 
set. Bonaventure met Paul Moggré en Weterings met 
De Jong bleven in de wedstrijdtiebreaks met 10-6 en 
10-4 overeind. ,,Ga ik vaker doen’’, meldde Meijs. 
 
 

Leimonias 2 – Thor/De Bataaf, 3-5  
Natuurlijk was de aandacht van Thor/De Bataaf gericht 
op de Haagse derby tegen de geachte buurman van 
het fraaie park Klein Zwitserland, Leimonias. En zeker 
wilden spelers en coach Cock Snoei hun mooie positie 
op de ranglijst consolideren. Het gesprek van de dag 
ging ook over de opening op vrijdag 11 mei 
aanstaande van het gerenoveerde historische clubhuis 
op het thuispark De Bataaf. Daarmee is de comeback 
als Nederlandse topclub van de zo florerende Haagse 
vereniging, die in vroeger jaren als THOR/RW al eens 
enkele landstitels veroverde, volledig geworden. 
Ondanks de 3-5 eindstand werden op de speelplaats 
van de regerend 19-voudig landskampioen Leimonias 
geen driesetters gespeeld. Hoofdscheidsrechter Eric 
Savalle – kan het nog Haagser in een Haagse derby – 
noteerde snelle tweesets zeges voor de Thor-troeven 
Olga Kalyuzhnaya en Mandy Wagemakers op Lara 
van Tiggelen en de nieuwkomer bij Leimonias 2, de 
Duitse Juta Bornefeld. Roy Bruggeling en Bart Brons 
brachten de thuisploeg tegen Thiemo van der Lecq en 
Frank Clausing weer langszij. Het vrouwendubbel ging 
naar Thor, maar Clausing en Boy Wijnmalen moesten 
na twee close sets het Leimonias-koppel de felicitaties 
overhandigen. Bij de mixen gaf de grotere slagkracht 
van de Haagse vrouwen Kim Rus en Wagemakers de 
doorslag bij de 5-3 totaalzege voor de Bataaf-ploeg. 
 
Amstelpark GS 3 – Thermoware/Barneveld, 4-4/9-8  
Met de 4-4 puntendeling is handhaving op het niveau 
van de hoofdklasse zowel voor Amstelpark GS 3 als 
Thermoware/Barneveld weer een flinke stap dichterbij 
gekomen. Anders dan de eindstand doet vermoeden 
was er van serieuze spanning nauwelijks sprake. Die 
was er alleen in de opening van het duel tussen Elise 
Tamaela en Nicolette van Uitert. Na twee gelijk gaande 
sets, sloeg Van Uitert in het derde bedrijf toe, 6-1. 
Het was voor hoofdscheidsrechter Martin Schouten de 
enige driesetter. Na de rappe 3-1 voorsprong voor de 
thuisploeg via de singles van de Russische Natalya 
Ryzhonkova, Dennis van Scheppingen en Colin van 
Beem, kwam Thermoware/Barneveld dankzij de fraaie 
ongeslagen status van Van Uitert en dubbelaar Kevin 
Schimmel terug in de wedstrijd. 

 


