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Hoofdklasse 0007: Vaste waarden Heerhugowaard en Shot sterk uit de startblokken  
 

Hoorn/Zeist – Van de achtploegen in hoofdklasse 0007 zijn Heerhugowaard en het Zeister Shot de enige 
twee overgebleven vaste waarden. Een terechte betiteling voor de Noord-Hollanders en de Stichtenaren, 
die op de eerste speeldag van de competitie sterk uit de startblokken vertrokken. Heerhugowaard versloeg 
in Hoorn met 7-1 Juliana, dat promotie bij keuze kreeg. Shot was de gepromoveerde 1e-klasse kampioen 
Beekhuizen met 6-2 de baas. De twee nieuwkomers op hoofdklasseniveau, De Lobbelaer 2 en Naaldwijk, 
deelden in Zevenbergen de punten, met voor de bezoekers een setje meer. Thor/De Bataaf 2, kampioen in 
2013 in de 1e klasse, bleef bij buurman Metselaars, teruggetrokken uit de eredivisie, met 5-3 overeind. 
 
Juliana Hoorn – TV Heerhugowaard, 1-7  
 
De 7-1 nederlaag in de Noord-Hollandse derby tegen 
Heerhugowaard was een fikse domper voor thuisploeg 
Juliana. ,,We willen een prestatieve gravelclub zijn’’, 
vertelt ‘wedstrijdman’ Onno Noordegraaf tijdens de 
regenpauze in Hoorn. ,,Met uiteraard veel aandacht 
voor onze meer recreatieve leden. We streven naar 
een goede combinatie van wedstrijd- en niet-wedstrijd 
spelers. Het topteam vormt de basis van Juliana, met 
daarnaast ons Boekweit Nationaal Ranglijsttoernooi. 
We willen er onze leden iets meer mee bieden dan 
alleen een aantal gravelbanen. Toen we het verzoek 
van de KNLTB kregen om weer hoofdklasse te gaan 
spelen, zijn we daarop meteen ingegaan.’’ 
 

 
Heerhugowaard-speelster Karen Nijssen, archieffoto 2013 

 
De ruime 7-1 nederlaag kwam zeker niet onverwacht. 
Kopvrouw Karen Nijssen en kopman Bart de Gier van 
Heerhugowaard hebben eredivisie-ervaring. Yasmine 
Gerritsen en Milco Trampe kregen dan ook geen kans. 
Van de nieuwkomers in de Hoornse formatie verraste 
Dominique Karregat. Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers 
noteerde 6-3 6-0 tegen Rowie Kouw. 
 

Shot Zeist – Beekhuizen, 6-2  
De grotere ervaring van de nieuwkomer bij Shot, 
Nicole Thijssen, van Tessy van de Ven en van Bart 
van Kampen gaf ruim de doorslag tegen het trio 
Annelie de Vries, Margot Verbeek en Lody Teeuwsen. 
Voor Beekhuizen zal voormalig topper Michel Meijer 
voor de punten gaan zorgen. Sebastiaan Bonapart 
deed leuke dingen, maar kwam in twee sets toch 
tekort. In de dubbel met Philippe Niewerth leek er bij 4-
4 in de derde set kans op revanche voor de jonge 
Zeistenaar. Het werd echter 4-6., Het venijn zat voor 
hoofdscheidsrechter Wolfgang Born in de staart. Shot 
won de mixen van Thijssen met Niewerth en Stephanie 
Gomperts met Van Kampen in de wedstrijdtiebreak. 
 
De Lobbelaer 2 – Naaldwijk, 4-4 / sets 9-10  
De jonge reservespelers van het eredivisieteam van 
landskampioen De Lobbelaer tegen de nieuwe ploeg 
van LTC Naaldwijk, dat gebruik maakte van promotie 
bij keuze, leverde een draw op. Hoofdscheidsrechter 
Eric Savalle zag Bernice van der Velde sterk spelen 
tegen Nicolette van Uitert. Lobbelaers toekomst, Kelly 
Versteeg en Tim van Rijthoven, was niet opgewassen 
tegen de ervaring van Steffie Weterings en Mark de 
Jong. Trainer/coach André van der Bijl verraste zijn 
voormalige teamgenoot bij eredivisonist Lobbelaer, 
Arko Zoutendijk voor de 2-2 tussenstand. Naaldwijk 
had kunnen winnen als Van Uitert en Kim Kilsdonk een 
van hun drie matchpoints in de dubbel hadden benut. 
 
De Metselaars – Thor/De Bataaf 2, 3-5  
Na een puntendeling in de enkelspelen drukte Thor/De 
Bataaf 2 in de Haagse stadsderby bij De Metselaars 
met drie gewonnen dubbels door naar de nuttige 5-3 
eindzege. Voor hoofdscheidsrechter Wouter Janssen 
slechts één spannende driesetter. Marcella Koek en 
Lara van Tiggelen wonnen voor de bespelers van de 
Bataaf het vrouwendubbel met 6-4 derde set. 
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