
KNLTB landelijke competitie 2012 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0003 

Speeldag 7 – 3 juni 
Tekst: Peter Klein 

 
 

Metselaars kampioen, achtervolgers Shot Zeist en Thermoware/Barneveld delen de punten  
 
Scheveningen/Zeist – Vijf punten had Metselaars nodig om zich volledig op eigen kracht naar het kampioenschap in 
afdeling 0003 van de hoofdklasse te spelen. Na het mannendubbel waren die vijf punten bereikt. De achtervolgers, 
Shot Zeist en Thermoware/Barneveld hadden nog een theoretische kans, maar speelden 4-4 gelijk. De duels tussen 
het al gedegradeerde Dunlop/Volley en Thor/De Bataaf uit Den Haag, en het bijna gedegradeerde Jonkers Park 2 uit 
Noordwijkerhout en Amstelpark GS 3 werden afgelast en naar zondag 10 juni verschoven. 
 
 
Metselaars – Leimonias 2, 6-2  
 
Even leek het erop dat Metselaars de titel in afdeling 
0003 van de hoofdklasse wel heel snel in haar bezit 
zou krijgen. 
De Belgische Ysaline Bonaventure en de op de plaats 
van de geblesseerde Steffie Weterings ingevlogen 
Slowaakse Katarina Kachlikova waren snel klaar met 
Emma Verberne en Lara van Tiggelen. Mark de Jong 
had iets meer games nodig tegen Bart Brons, die zich 
goed kon voorbereiden op enkele optredens in het 
vlaggenschip van Leimonias in de eredivisie. Roy 
Bruggeling zorgde tegen Paul Moggré, ook al in twee 
sets voor het eerste tegenpunt. 
Hoofdscheidsrechter Robert van der Drift noteerde een 
snelle tweesetter in het vrouwendubbel, maar de 
Metselaars-combinatie van De Jong met Stephan 
Fransen verspeelde de eerste set via de tiebreak. Na 
het alsnog gewonnen mannendubbel werden in het 
druilerige Scheveningen de mixen gedeeld. 
 
Na de competitie blijft het kort rustig op het gravel van 
de historische METS-banen. Van 9 tot en met 15 juli 
heeft er de alweer twintigste editie van de Challenger 
voor mannen, Het Health City Open, plaats. 
 

Shot Zeist – Thermoware/Barneveld, 4-4 (91-78)  
 
Eigenlijk was de kampioensstrijd reeds gelopen, alleen 
een papieren kans op de titel resteerde voor Shot Zeist 
en bezoeker Thermoware/Barneveld. Eigenlijk waren 
ook de weersomstandigheden van dien aard dat het 
vertoeven op de tennisbaan minder aangenaam was. 
De twee achtervolgers van kampioen Metselaars 
legende echter een uiterst boeiende strijd met louter 
driesetters op het Zeister gravel. ,,Het was inderdaad 
spannend’’, constateerde hoofdscheidsrechter Wim 
Westerbeek aan het eind van een lange dag. 
 
Tessy van de Ven bleef met 4-6 7-6(5) en 7-5 overeind 
tegen Nicolette van Uitert en Lisanne van Riet klopte 
Kim Kilsdonk. Evthimios Karaliolios, 6-4 derde tegen 
Philippe Niewerth, en Steven Korteling, met 7-6 derde 
tegen Niels de Moree, brachten de Barnevelders weer 
langszij. Stephanie Gomperts en Van de Ven wonnen 
het vrouwendubbel na opgave van de geblesseerde 
Kilsdonk. Korteling maakte met Kevin Schimmel tegen 
Martijn van Haasteren en De Moree, opnieuw met een 
tiebreak derde set, weer gelijk. De beide mixen werden 
vervolgens eerlijk gedeeld. 
 

 
 

 


