
KNLTB landelijke competitie 2012 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0003 

Inhaaldag – 17 mei 
Tekst: Peter Klein 

 
 

Metselaars de lachende derde na het gelijkspel tussen Shot Zeist en Amstelpark GS 3  

 
Zeist/Barneveld – Twee volledig afgespeelde duels op de eerste speeldag van afdeling 0003 van de hoofdklasse, en 
twee wedstrijden die nauwelijks begonnen waren toen de regen kwam. Op Hemelvaartsdag, de eerste inhaaldag voor 
de landelijke competitie, sloten Shot uit Zeist en het bezoekend Amstelpark GS 3 met een 4-4 puntendeling af. Een 
uitslag waarmee koploper Metselaars de lachende derde werd. Thermoware/Barneveld bouwde haar 1-0 voorsprong 
van de eerste speelronde op Tweede Pinksterdag tegen Jonkers Park 2 uit tot een 6-2 overwinning. 
 
Shot Zeist – Amstelpark GS 3, gestaakt op 1-1, eindstand 4-4, sets 8-10  
Het duel tussen het vlaggenschip van het Zeister Shot en bezoeker Amstelpark GS 3 opende met de mannensingles. 
Op Tweede Paasdag hadden de vrouwen hun enkelspelen op 1-1 afgesloten. Tessy van de Ven kreeg haar partij 
tegen Leonie Mekel vanwege een blessure cadeau. Charlotte van der Meij had voor Amstelpark Lisanne van Riet in 
twee sets teruggewezen. Toen de regen de banen op Shot blank zette stond Philippe Niewerth tegen Colin van Beem 
op een 1-3 stand in de eerste set. Ook in het vervolg kreeg de Zeister kopman, die gehinderd werd door een lichte 
blessure, geen kans op een beter resultaat. Niels de Moree rondde de vier enkelspelen met een zinderende driesetter 
tegen hardhitter David Pel af. De laatste kwam een vroege break in de derde set niet meer te boven. 
Hoofdscheidsrechter Wim Westerbeek noteerde na vier gedeelde singles ook keurig gedeelde dubbels en mixen. Van 
de Ven won met Stephanie Gomperts het vrouwendubbel tegen Paulien Wong met Van der Meij, maar verloor de 
mixed met De Moree tegen Wong en Pel die daarmee toch een revanche kregen. Martijn van Haasteren boog in het 
mannendubbel met Niewerth tegen Van Beem en Pel, maar kwam op een vijftig procent score door wel de mixed met 
Van Riet tegen van der Meij en Van Beem winnend af te sluiten. In de wedstrijdtiebreak met 11-9, dat wel. 
 
Thermoware/Barneveld – Jonkers Park 2, gestaakt op 1-0, eindstand 6-2  
Thuisspeelster Nicolette van Uitert en Jonkers-troef Marcella Koek moesten in Barneveld maar voor één setje singelen 
de baan op. Op Tweede Paasdag had het tweetal elkaar met 7-6(7) en 4-6 in evenwicht gehouden. Koek liet er in het 
beslissende bedrijf geen gras over groeien en zette met 6-2 de 1-1 op het scoreformulier, waarop al de 7-5 en 7-6(6) 
singlezege van Kim Kilsdonk op Daphne van Duuren stond vermeld. De beide mannenenkelspelen eindigden ook al in 
een puntendeling. Jonkers-man Kevin Noordermeer speelde ijzersterk tegen Steven Korteling, 6-3 en 6-1, maar Roel 
Oostdam kon zijn teamgenoot niet volgen en boog in drie sets voor Evthimios Karaliolios. 
Hoofdscheidsrechter Jules Noot gaf aan het einde van de Hemelvaartsdag zeges in alle vier de dubbelcombinaties 
door voor Thermoware/Barneveld, waar Kevin Schimmel als dubbelspecialist werd ingezet. 
 
 
 

 


