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Naaldwijk neemt met 6-2 overwinning bij Shot Zeist de rol van titelkandidaat over  
 

Zeist/Scheveningen – De ruime 6-2 overwinning bij het Zeister Shot smaakte voor LTC Naaldwijk zoet als 
een honingtomaatje, een van die mooie tuinbouwproducten waar het Westland wereldfaam mee verwerft. 
De nieuwkomer dit jaar in de hoofdklasse 0007, via een promotie bij keuze, kreeg met de zege de rol van 
titelkandidaat naast TV Heerhugowaard opgespeld. De Noord-Hollanders op hun beurt bevestigden hun 
status van koploper met de maximale 8-0 zege in Scheveningen tegen Metselaars. Ook bij Juliana Hoorn 
tegen Thor/de Bataaf 2 verscheen 0-8 op het wedstrijdformulier. Lobbelaer 2 klopte Beekhuizen met 6-2. 
 
Shot Zeist – LTC Naaldwijk, 2-6                                 ] 

 
Mark de Jong, sterke kopman bij Naaldwijk. Archieffoto InterTennis 

 
,,We kwamen in een gespreid, warm bedje’’, vertelde 
Kim Kilsdonk over haar overstap en die van Nicolette 
van Uitert van Barneveld naar de nieuwkomer in de 
hoofdklasse 0007, LTC Naaldwijk. ,,Barneveld moest 
vorig seizoen als de nummer twee in de hoofdklasse 
naar de eredivisie promoveren. Pas heel laat hebben 
ze besloten dat toch te doen en kregen wij een andere 
aanbieding. Daar zijn we niet op ingegaan. Via sociale 
media kwamen we er kort erop achter, dat Naaldwijk 
van de mogelijkheid van promotie bij keuze gebruik 
wilde maken. Ze willen met de club het tennis in het 
Westland op de kaart zetten en vooral de jeugd een 
aansprekend voorbeeld geven. Vorig jaar speelde hun 
eerste team nog vierde klasse. Naast de drie trainers 
van de club, Mark de Jong, Arko Zoutendijk en Steffi 
Weterings, was er tenminste nog een vierde speelster 
nodig. Nicolette en ik hoefden niet lang na te denken.’’ 
Spijt heeft de 35-jarige Kilsdonk niet van haar besluit. 
,,In december haalde ik mijn diploma als coach’’, zei 
de veelvoudig nationaal kampioene in het dubbelspel 
en de mixed na haar enige, cruciale dubbelpartij tegen 
Shot. ,,Natuurlijk heb ik overwogen om als coach aan 
de slag te gaan. Maar spelen in dit team waar de 
clubleiding de speler centraal stelt, sprak mij erg aan. 
Ik oriënteer mij nu op wat ik als coach na de competitie 
kan gaan doen. De competitie staat nu op plek 1.’’ 
 

Met Van Uitert pakte Kilsdonk het vierde winstpunt 
voor Naaldwijk tegen dat andere, sterke Nederlandse 
koningskoppel in het dubbelspel, Stefanie Gomperts 
en Tessy van de Ven. ,,Een heel belangrijk punt’’, wist 
de geboren en getogen Haarlemse, om af te sluiten 
met: ,,Waar mijn ambitie ligt? Ooit hoop ik eens coach 
te worden van het Nederlands Fed Cup-team. Maar 
Paul Haarhuis doet het momenteel wel erg goed.’’ 
Hoofdscheidsrechter Wolfgang Born noteerde nog een 
tweede cruciaal punt in het voordeel van Naaldwijk. 
Van Uitert en De Jong wonnen hun mixed tegen Nicole 
Thijssen en Philippe Niewerth na een zinderende 11-9 
tiebreak in de tweede set. 
 
Metselaars – TV Heerhugowaard, 0-8  
Heerhugowaard verstevigde haar koppositie middels 
een maximale 8-0 overwinning in Scheveningen tegen 
Metselaars. Hoofdscheidsrechter Jules Noot zag één 
serieuze mogelijkheid voor de thuisploeg op een punt. 
Roy de Valk, bekend van de 2013-editie van The Voice 
of Holland, kon na een gewonnen en verloren tiebreak 
het gravel niet zingend verlaten. 
 
Juliana Hoorn – Thor/De Bataaf 2, 0-8  
Ook bij Juliana werd door hoofdscheidsrechter Cees 
van Hasselt de maximale 0-8 uitslag genoteerd. Ook 
hier een reële kans op een winstpunt voor de ploeg uit 
Hoorn. Lara van Tiggelen bleef voor Thor/De Bataaf 2 
in de alles beslissende tiebreak van de derde set tegen 
Aniek van Rossum echter toch overeind, 7-3 
 
De Lobbelaer 2 - Beekhuizen, 6-2  
In zes partijen bereikte team twee van landskampioen 
De Lobbelaer soepel de finish. Michel Meijer, trainer 
en puntenpakker bij Beekhuizen kreeg zijn single van 
de Zevenbergse kopman en trainer André van der Bijl 
bij 0-4 cadeau. ,,André had wat last van zijn lies’’, gaf 
hoofdscheidsrechter Leo Lucas als reden op. ,,Maar 
niet zoveel, dat hij niet kon dubbelen. André moest zijn 
dubbelspel met Erik Kuijlen tegen Meijer en Lody 
Teeuwsen in twee sets ook gewonnen geven.’’  
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