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LTC Naaldwijk de superieure kampioen, HLTV Juliana de degradant  

 

Naaldwijk/Scheveningen – Twee van de drie beslissingen in de hoofdklasse gemengd 0007 zijn bekend. 
LTC Naaldwijk werd met de maximale 8-0 overwinning op Beekhuizen de superieure kampioen. De HLTV 
Juliana, bij keuze gepromoveerd, moest na de 7-1 nederlaag bij De Metselaars de hoofdklasse na een 
verblijf van zeven weken alweer verlaten. De ploegen uit de degelijke middenmoot achter LTC Naaldwijk, 
bestreden elkaar. De Lobbelaer 2 passeerde met de 5-3 overwinning op Shot Zeist het op de tweede plek 
staande TV Heerhugowaard, dat in Den Haag de punten deelde met Thor/De Bataaf 2. Beekhuizen en 
Metselaars strijden op de laatste speeldag, zondag 1 juni, om de tweede degradatieplaats. Beide ploegen 
hebben 18 punten, maar het onderling resultaat (11 tegen 8 sets) is in het voordeel van het team uit Velp 
 
 
LTC Naaldwijk – TV Beekhuizen, 8-0                         ]  

 
Steffi Weterings, zekerheidje bij LTC Naaldwijk. Foto InterTennis 

 
Acht punten bedroeg de voorsprong van koploper LTC 
Naaldwijk op de top van de solide middenmoot, TV 
Heerhugowaard en De Lobbelaer 2. Van de competitie 
rustig naar de titel afwikkelen was geen sprake. Steffi 
Weterings, Nicolette van Uitert, Kim Kilsdonk, Mark de 
Jong en Arko Zoutendijk werden met de maximale 8-0 
overwinning niet alleen kampioen, maar deden ook 
hun sportieve plicht. TV Beekhuizen zal op de laatste 
speeldag stevig aan de bak moeten om Metselaars in 
de degradatiestrijd voor te blijven. 
Hoofdscheidsrechter Fop de Groot noteerde zeven 
tweesetters in het voordeel van LTC Naaldwijk en een 
opgave van Beekhuizens Michel Meijer in de mixed. 
Alleen in het enkelspel van Zoutendijk tegen Meijer 
was sprake van een gelijkopgaande strijd, 6-4 7-5. 
 
 

Metselaars – HLTV Juliana, 7-1  
HLTV Juliana leek in het onvermijdelijke, het afdalen te 
berusten, terwijl Metselaars de punten hard nodig had 
om alsnog aan de tweede degradatieplek te ontkomen. 
Hoofdscheidsrechter Eric Savalle meldde zeven 
tweesetters, zes in het voordeel van Metselaars en 
een mixed ten faveure van Juliana. De club uit Hoorn 
gaf het mannendubbel op. Metselaars zal het op de 
slotdag van de competitie bij De Lobbelaer een punt 
beter moeten dan Beekhuizen tegen Heerhugowaard. 
 
De Lobbelaer 2 – Shot Zeist, 5-3  
Alleen nog een theoretische kans op de titel en geen 
degradatiezorgen voor zowel de Lobbelaer 2 als Shot 
Zeist. Van zomeravondtennis was in Zevenbergen 
echter geen sprake. Hoofdscheidsrechter Jacques 
Bothof zag een reeks van spannende duels aan zijn 
ogen voorbij trekken. Zoals de opvallende overwinning 
van Bernice van der Velde op de gelouterde Nicole 
Thijssen. Maar ook de pittige strijd tussen de twee 
jeugdigen Tim van Rijthoven en Sebastiaan Bonapart, 
door eerstgenoemde gewonnen.  
 
Thor/De Bataaf 2 – Heerhugowaard, 4-4, sets 9-11  
Thor/De Bataaf 2 kwam via de wedstrijdtiebreak in de 
mixen alsnog langszij’’, vertelde hoofdscheidsrechter 
Patrick van Tongeren over het middenmootduel tegen 
TV Heerhugowaard. Eerder was het spannend bij Jade 
Schoelink, drie sets tegen Karen Nijssen, en Marcus 
Hilpert, twee close sets tegen Jeroen van de Ven. Kim 
Kassar verloor met 6-7(8) 4-6 van Rowie Kouw. 
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