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Naaldwijk koploper na maximale winst op Metselaars en nederlaag Heerhugowaard  
 

Naaldwijk – Twee zaken moesten voor nieuwkomer LTC Naaldwijk in haar voordeel uitvallen om de fraaie 
koppositie in de hoofdklasse te realiseren. Zelf met zo groot mogelijke cijfers winnen van De Metselaars en 
hopen, dat Heerhugowaard aan het sterke Shot Zeist punten zou verspelen. Beide zaken werden een feit, 
al was het verlies van de Noord-Hollanders toe te schrijven aan de opgave wegens familieomstandigheden 
in twee partijen door Zen Zijlstra. Ook de andere twee duels werden vanwege de regen in de hal afgewerkt. 
De reserves van landskampioen De Lobbelaer klopten in Den Haag het tweede team van Thor/De Bataaf 
met 5-3. In Velp deelden Beekhuizen en Juliana Hoorn de punten, met voor de thuisploeg een game meer. 
 
LTC Naaldwijk – Metselaars, 8-0  
 
Drie sterke troeven uit de formatie van LTC Naaldwijk, 
Nicolette van Uitert, Steffi Weterings en Mark de Jong, 
verdedigden in voorgaande jaren de kleuren van De 
Metselaars, maar een serieuze strijd tussen de oude 
en de compleet nieuwe Scheveningse ploeg werd het 
treffen in het Westland niet. Routinière Kim Kilsdonk 
nam in de teamopstelling voor binnenbanen de plek in 
van Weterings en kreeg in Tessa Brevé de moeilijkste 
tegenstander. ,,Ik heb mij volledig gefocust op mijn 
strategie’’, zei de veelvoudig nationaal kampioene in 
het dubbelspel na haar close twee sets winst. ,,En dat 
werkte, ze vond dat ik een lastig spelletje speelde. Ik 
heb een mooi weekend. Zaterdag won ik in de Duitse 
competitie al van landgenote Ghislaine van Baal.’’ 
Met bezielend spel van Bobbie de Goeijen boden de 
nieuwe troeven van De Mets in de dubbel met Roy de 
Valk en de mixed met Erica Vogelsang fors weerwerk 
aan Naaldwijk. Mark de Jong hield met Arko Zoutendijk 
en Van Uitert toch nipt zijn honderd procent. 
,,Weterings speelde in haar mixed foutloos’’, merkte 
hoofdscheidsrechter Eric Savalle na afloop nog op. 
 
TV Heerhugowaard – Shot Zeist, 2-6  
 
,,De opgave vanwege familieomstandigheden in twee 
partijen door Zen Zijlstra had wel invloed op het duel’’, 
meldde hoofdscheidsrechter Robert van der Drift over 
de 6-2 nederlaag van lijstaanvoerder Heerhugowaard 
tegen Shot. ,,De eerste set van de damesenkelspelen 
hebben we nog buiten gespeeld. Toen moesten we 
naar binnen.’’ Jainy Scheepens, komende weken de 
vervanger voor Nicole Thijssen, en Tessy van de Ven 
bouwden hun winst van de eerste reeks tegen Rowie 
Kouw en Karen Nijssen om tot singlezeges voor Shot. 
Scheepens won ook haar dubbelspel met Stephanie 
Gomperts. Bart de Gier bleef voor Heerhugowaard in 
zijn beide partijen, single tegen Bart van Kampen, en 
mixed met Kouw, zonder setverlies. 
 

Thor/De Bataaf 2 – De Lobbelaer 2, 3-5                     ]  

 
Kelly Versteeg, reserve landskampioen Lobbelaer (InterTennis). 

 
Kelly Versteeg staat net als vorig seizoen weer reserve 
voor het team van De Lobbelaer, dat op zaterdag 7 en 
zondag 8 juni bij de play-offs op haar gravelpark in 
Zevenbergen haar landstitel uit 2013 wil prolongeren. 
Vanwege die status begon Versteeg als favoriete aan 
haar enkelspel tegen Jade Schoelink. Na een thriller 
overleefde de vechtjas uit Thor/De Bataaf 2 een 5-1 
achterstand in de derde set om in de tiebreak toe te 
slaan. Dat De Lobbelaer 2 tenslotte aan het langste 
eind trok kwam volgens hoofdscheidsrechter Robin 
Preijer doordat André van der Bijl zich na eveneens 
een thriller langs Marcus Hilpert sloeg en ongeslagen 
bleef en Versteeg, na een ook verloren vrouwendubbel 
in de mixed met Eric Kuijlen haar revanche kreeg. 
 
Beekhuizen – Juliana Hoorn, 4-4, games 89-88  
 
Beekhuizen wilde meer afstand van de degradatiezone 
nemen en Juliana wilde zich niet neerleggen bij haar 
status als degradant. Het eerlijke resultaat werd 4-4, al 
noteerde hoofdscheidsrechter Dries Crama voor Hoorn 
wel twee gewonnen wedstrijdtiebreaks in de mixen. 
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