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Metselaars blijft ondanks nederlaag bij Amstelpark GS 3 de belangrijkste titelkandidaat  
 
Amsterdam – Een nederlaag kon titelkandidaat Metselaars zich in afdeling 0003 van hoofdklasse permitteren. Ook na 
de 5-3 nederlaag bij het met de Russische Natalia Ryzhonkova versterkte Amstelpark GS 3 bleef er genoeg marge 
met de achtervolgers over om op de slotdag van de competitie, zondag 3 juni, in de Haagse derby tegen Leimonias 2 
de titel te veroveren. Shot Zeist, dat met 6-2 won van een andere rivaal voor de bovenste plaatsen, Thor/De Bataaf, 
staat op drie punten de Scheveningers. Thermoware/Barneveld, de derde achtervolger, liet met de duidelijke 6-2 winst 
op Dunlop/Volley de Eindhovenaren afdalen. Jonkers Park 2 kreeg promotie bij keuze. Het moest om in het debuutjaar 
het ontsnappen aan degraderen in eigen hand te houden winnen van Leimonias 2. De eindstand werd echter 3-5. 
 
Amstelpark GS 3 – Metselaars, 5-3  
 
Hoofdscheidsrechter Henk van Tongeren kreeg het 
zwaar te verduren in het duel tussen Amstelpark GS 3 
en koploper Metselaars. Waar collega’s elders in het 
land op een lekker zonnetje en prettige temperaturen 
werden getrakteerd, startte de HS in Amsterdam met 
een uur vertraging vanwege regen. Kort erop volgde er 
nog een regenonderbreking van een uur. De strijd op 
de baan bleef, hoewel er nauwelijks nog belangrijke 
zaken op het spel stonden, stevig. Elise Tamaela en 
de Belgische Fed Cupspeelster Ysaline Bonaventure 
maakten er een spannende driesetter van, die door 
thuisspeelster Tamaela  pas in de tiebreak van de 
derde reeks met 7-3 in haar voordeel werd beslist. De 
in de eredivisieselectie van Amstelpark GS opgestelde 
Natalia Ryzhonkova was ruim te sterk voor Steffie 
Weterings. Metselaars-kopman Mark de Jong zorgde, 
voor de tweede onderbreking kwam, tegen Colin van 
Beem voor het eerste tegenpunt. 
Na de hervatting maakte Stephan Fransen weer gelijk 
voor Metselaars na twee setjes tegen Paul Montaban 
en kwam Amstelpark GS weer even rap op voorsprong 
omdat Ryzhonkova en Paulien Wong de dubbel na 
een met 6-0 gewonnen set cadeau kregen. De dubbel 
bij de mannen werd wel een langdurige vertoning. Van 
Beem en David Pel konden na verlies van de tweede 
set in de tiebreak (6-8) in de derde reeks tegen Paul 
Moggré en Fransen wel doordrukken, 6-3. Uiteraard 
ontsnapte Van Tongeren tijdens de mixen niet aan een 
derde onderbreking, zodat de HS pas na half twaalf ’s 
avonds de laatste uitslagen en de 5-3 overwinning van 
Amstelpark GS 3 op de koploper kon doorgeven. 
Tamaela en Van Been bogen met tweemaal 5-7 voor 
Bonaventure en Moggré. Ryzhonkova en Montaban 
pakten tegen Weterings en de Jong de winst pas in de 
wedstrijdtiebreak, 4-6 7-5 en 10-5. 
 
Shot Zeist – Thor/de Bataaf, 6-2  
 
Drie punten inlopen op koploper Metselaars om de titel 
in afdeling 0003 van de hoofdklasse te kunnen grijpen. 
Het lijkt met de wedstrijd tegen Thermoware/Barneveld 
op de slotdag, zondag 3 juni, voor de boeg een lastige 
opgave voor de hoofdmacht van Shot Zeist. Maar een 
andere rivaal, Thor/de Bataaf, werd met 6-2 geklopt. 

Na de vier singles was de tussenstand al 3-1. Tessy 
van de Ven leed haar eerste enkelspelnederlaag, maar 
dat was dan ook na drie sets tegen die andere topper 
in de hoofdklasse 0003, Olga Kalyuzhnaya. Lisanne 
van Riet tegen Kim Rus, als ook Philippe Niewerth en 
Niels de Moree met heel sterke overwinningen op Boy 
Wijnmalen respectievelijk Thiemo van der Lecq waren 
goed voor de eerste drie punten. De dubbels gingen 
ook naar Shot. Van de Ven met Stephanie Gomperts 
hadden behielden hun ongeslagen status na twee sets 
tegen Kalyuzhnaya met Mandy Wagemakers. Martijn 
van Haasteren en De Moree waren na drie zware sets 
de meerderen van Wijnmalen met Frank Clausing.  
Pas na de mixen kon hoofdscheidsrechter Patrick van 
Tongeren het tweede punt bij Thor/De Bataaf melden. 
Rus en Clausing waren, na verlies van Wagemakers 
met Van der Lecq tegen Gomperts en Niewerth, met 
10-7 in de benodigde wedstrijdtiebreak van Van Riet 
met Van Haasteren de baas. 
 
Thermoware/Barneveld – Dunlop/Volley, 6-2  
 
Een evenwichtig team tegen een formatie met slechts 
individuele uitschieters. Het verklaart niet alleen de 6-2 
overwinning van Thermoware/Barneveld op bezoeker 
Dunlop/Volley, maar ook de degradatie van de ploeg 
van de in drie partijen spelende coach Maarten Meijs. 
Daphne van den Heuvel trok voor Volley het enkelspel 
tegen Kim Kilsdonk na drie reeksen binnen. De Duitser 
Tom Schönenberg schitterde zelfs met tweesets winst 
op Evthimios Karaliolios. Meijs kon uitstekend mee en 
bleef  lang bij Kevin Schimmel. De enige wapenfeiten 
van Volley, zei hoofdscheidsrechter Henny Eliveld. 
 
Jonkers Park 2 – Leimonias 2, 3-5  
 
Het duel om de tweede degradatieplek tussen Jonkers 
Park 2 en Leimonias 2 eindigde na een tussenstand 
van 1-3  met 3-5 voor de bezoekers. Die 1-3 had ook 
4-0 kunnen zijn, constateerde hoofdscheidsrechter Eric 
Savalle. Na de winst van Claire Lablans op Lara van 
Tiggelen hadden Daphne van Duuren (drie sets tegen 
Juta Bornefeldt), Floris Herrema (set en 3-0 voor tegen 
Bart Brons) en Moos Sporken tegen Roy Bruggeling 
kansen op een beter resultaat. Bruggeling overleefde 
in set drie een krampaanval, Sporken even later niet. 

 


