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LTC Naaldwijk heeft kampioenschap in de hoofdklasse voor het grijpen  

 

Heerhugowaard – Een onverwacht grote uitslag in het kampioenschapsduel in de hoofdklasse tussen TV 
Heerhugowaard en LTC Naaldwijk. Na de 7-1 zege heeft de formatie uit het Westland een voorsprong van 
acht punten op de twee achtervolgers en heeft het team de titel voor het grijpen. Bij een 3-0 achterstand 
rechtte het sterk verjongde team van De Metselaars nog maar eens de rug om de dreigende degradatie af 
te wenden. Bij Shot in Zeist bereikten de Scheveningers alsnog een verdienstelijk gelijkspel. De thuisclub 
heeft wel drie sets meer. De vechtlust werd niet beloond, omdat het net boven de degradatiestreep staande 
Beekhuizen met 6-2 won het Thor/De Bataaf 2. Na de 7-1 nederlaag tegen De Lobbelaer 2 lijkt Juliana uit 
Hoorn niet meer aan afdalen uit de hoofdklasse te kunnen ontsnappen. 
 
TV Heerhugowaard – LTC Naaldwijk, 1-7                  ]  

 
Coach Kim Kilsdonk met Nicolette van Uitert (LTC Naaldwijk).  

 
De inzet: het kampioenschap in de hoofdklasse. Met 
als strijdende partijen: TV Heerhugowaard, dat vorig 
jaar van de eredivisie afscheid nam, en LTC Naaldwijk, 
dat dit seizoen met een compleet nieuw team promotie 
bij keuze kreeg. De opbrengst: een 7-1 zege voor de 
bezoekers uit het Westland, die daarmee de titel voor 
het grijpen hebben. En voor de gastheren en vrouwen, 
waar de eerste vijf teams thuis speelden, een plezierig 
stuk klantenbinding en spektakel voor het veelkoppig 
publiek Competitietennis van het hoogste niveau. 
Heerhugowaard moest de sleutelpartijen winnen om 
kansrijk te zijn tegen nieuwkomer Naaldwijk, dat zeker 
in de breedte over een meer ervaren selectie beschikt. 
Maar ook die partijen gingen na veel strijd teloor. 
Nicolette van Uitert was hersteld van haar stroeve 
competitiestart, maar Karen Nijssen boog een ruime 
achterstand in de eerste set toch om tot winst in de 
tiebreak. Daarna was het gedaan voor de kopvrouw 
van Heerhugowaard. Goed gesteund door coach en 
dubbelpartner Kim Kilsdonk, deze winter gediplomeerd 
op de coachopleiding van de KNLTB, werden in de 
tweede en derde set nog maar vier games afgestaan. 
Steffi Weterings en Arko Zoutendijk toonden hun vorm 
met tweesets zeges op de net van ziekte herstelde 
Rowie Kouw en Zen Zijlstra. Bart de Gier moest voor 

het eerste puntje kunnen zorgen. De koning van de 
Nationale Ranglijsttoernooien, die jaarlijks een handvol 
van die NRT’s op zijn conto zet, moest het echter wel 
opnemen tegen de laatste winnaar van de Nationale 
Kampioenschappen op gravel buitenbanen (van 2012), 
Naaldwijk-kopman Mark de Jong. De thriller eindigde 
na drie sets in het voordeel van de bezoekers. 
Na de 4-0 tussenstand in de enkelspelen, noteerde 
hoofdscheidsrechter Eric Savalle snelle winstpunten 
voor Naaldwijk in de beide dubbels, een opgave van 
de nog niet fitte Kouw in de mixed en het tegenpunt in 
de mixed van Nijssen met Jeroen van de Ven. 
 
Shot Zeist – Metselaars, 4-4, sets 11-8  
Ondanks een 7-5 en 3-0 achterstand tegen Philippe 
Niewerth, bleef Metselaars Roy de Valk in zijn kansen 
geloven. Een tiebreak en een set later was de 3-0 
achterstand bij Shot Zeist (tweesets singlewinst voor 
Jainy Scheepens, Tessy van de Ven en Sebastiaan 
Bonapart) omgebogen tot 3-1. Liv Geurts en Erica 
Vogelsang als ook Bobbie de Goeijen en De Valk 
gingen in beide dubbels fris en vrolijk door en zetten 
zelfs 3-3 neer. ,,De mixen werden gedeeld voor 4-4’’, 
meldde hoofdscheidsrechter Leo Lucas tot slot. 
 
Beekhuizen – Thor/De Bataaf 2, 6-2  
Op de 6-2 overwinning van Beekhuizen viel volgens 
hoofdscheidsrechter Jacques Bothof erg weinig af te 
dingen. De zes punten werden alle in twee sets door 
Annelie de Vries, Michel Meijer en Lody Theeuwsen 
binnengeslagen. Margot Verbeet moest twee partijen 
na drie lange sets aan Thor/De Bataaf 2 afstaan. 
 
Juliana Hoorn – De Lobbelaer 2, 1-7  
Gelijkopgaande damessingles en mixen, maar geen 
punten voor Juliana’’, zei hoofdscheidsrechter Jan 
Sakkers over het duel tegen De Lobbelaer 2. Yasmin 
Gerritsen en Dominique Karregat redden wel de eer. 
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