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Robin Haase zorgt voor opschudding bij degradatieduels hoofdklasse  

 

Zevenbergen/Velp – Op het moment dat hij zondag in Zevenbergen het gravelpark van landskampioen De 
Lobbelaer opstapte, kon Robin Haase amper bevroeden welke opschudding hij zou veroorzaken. Zijn club, 
Metselaars, kon ondanks zijn aanwezigheid degradatie niet voorkomen, 6-2 verlies tegen De Lobbelaer 2. 
Mededegradatiekandidaat TV Beekhuizen deed het in Velp beter dan de Scheveningers De club waar van 
12 tot en met 19 juli het befaamde jeugdtoernooi om de Windmill Cup plaats heeft, hield de schade tegen 
Heerhugowaard tot een 5-3 nederlaag beperkt. Bij het gedegradeerde Juliana nam Yasmin Gerritsen na 15 
dienstjaren in het vlaggenschip afscheid. Het lidmaatschap van verdienste lijkt in Hoorn op haar plaats. 
 
Zevenbergen: De Lobbelaer 2 – Metselaars,       6-2  
 
Robin Haase veroorzaakte bij zijn verschijnen op het 
park van De Lobbelaer voor de nodige opschudding. 
Zou eredivisietegenstander Egeria/ALTA er in de extra 
transferweek dan wèl in geslaagd zijn de Nederlandse 
topper voor de eredivisie gemengd te strikken? Het 
misverstand werd snel opgelost. Haase verscheen op 
zijn terugreis vanuit Roland Garros in Zevenbergen om 
zijn jeugdcoach en tevens de coach van zijn club De 
Metselaars, Jos Koemans, bij te staan in hun strijd 
tegen degradatie uit de hoofdklasse. De Hagenaar won 
met gelegenheidspartner Tessa Brevé inderdaad, maar 
ook moeizaam in de wedstrijdtiebreak de mixed tegen 
de reserves van landskampioen De Lobbelaer. Brevé 
won ook haar enkelspel met 7-6 in de tiebreak van de 
derde set tegen Devon Kuijstermans. Het resultaat was 
echter onvoldoende om afdalen te voorkomen, want 
trainer/coach André van der Bijl en De Lobbelaers 
toekomst voor de eredivisie gemengd, Kelly Versteeg 
en Tim van Rijthoven stonden geen punten af. 
 
Velp: TV Beekhuizen – TV Heerhugowaard,       3-5  
 
Opschudding in Velp, toen in Beekhuizen bekend werd 
dat Robin Haase de gelederen bij de Metselaars kwam 
versterken om toch het verschil in de degradatiestrijd 
te maken. De thuisclub liet het tegen Heerhugowaard 
niet zover komen. Michel Meijer zorgde na Brevé bij 
Metselaars voor het eerste puntje voor Beekhuizen, 
waarna Annelie de Vries en Renate van Oorschodt 
verrasten met winst in het vrouwendubbel tegen de 
hoger aangeslagen Karen Nijssen en Rowie Kouw. Bij 
Metselaars (puntgelijk maar met een minder onderling 
resultaat) was de tussenstand 1-5. De Vries en Meijer 
maakten aan alle opschudding om de inzet van Haase 
een einde door hun mixed te winnen, 3-5. Rust is er na 
de competitie voor Beekhuizen niet bij. De club moet in 
gereedheid worden gebracht voor een van ’s werelds 
sterkste jeugdtoernooien t/m 14 jaar, de Windmill Cup. 
 

Hoorn: HLTV Juliana – Shot Zeist,        0-8  
 
Voor aanvang van de competitie wilde Juliana nog wel 
laten weten, dat het wedstrijdtennis op een zo hoog 
mogelijk niveau wilde bieden. Gaandeweg de reeks 
van zeven wedstrijden werd duidelijk, dat het Hoornse 
team als veel te licht voor de hoofdklasse omschreven 
diende te worden. Ook tegen het Zeister Shot kregen 
de nieuwkomers weinig kans. Of het moet het setje zijn 
dat Martijn Admiraal en Koen Wiggemans aan Bart van 
Kampen en Philippe Niewerth wisten te ontfutselen. 
Lang bleef Juliana Hoorn niet bij de 8-0 nederlaag en 
de onafwendbare degradatie stilstaan. Wel bij het 
afscheid van haar competitie-icoon Yasmin Gerritsen, 
die na vijftien jaar trouwe dienst in de hoofdmacht van 
de ruim 100-jarige club het team verlaat om in haar 
woonplaats Amsterdam te gaan tennissen. Gerritsen 
kwam in 1997 bij Juliana en was maar twee jaar geen 
lid van het eerste team. Niet vanwege een wat minder 
niveau, maar vanwege de zwangerschappen van haar 
zonen Finn en Bobbie. Vijftien jaar clubtrouw, heden 
ten dage een uniek gebeuren. Met dit seizoen weinig 
sportief succes. Maar dat lag aan het veelal zonnige 
weer. Yasmin, die haar tennisloopbaan combineerde 
met handbal op het hoogste niveau, was het sterkst als 
ze kon buffelen bij het liefst winderig en guur weer. 
 
Thor/De Bataaf 2 – LTC Naaldwijk,        2-6  
 
Voor Thor/De Bataaf 2 en LTC Naaldwijk stond niets 
meer op het spel, behalve voor de bezoekers mogelijk 
een promotiewedstrijd voor een plek in de eredivisie 
tegen de kampioen uit de andere hoofdklasse, Thor/De 
Bataaf 1. Kim Kassar mocht de twee Haagse punten 
op haar erelijst bijschrijven. De Haagse won de single 
van Kim Kilsdonk en met Jasper Stoter haar mixed 
tegen Steffi Weterings en Arko Zoutendijk. Nicolette 
van Uitert en Mark de Jong bleven bij de dit seizoen 
nieuwkomer in de hoofdklasse ongeslagen. Direct 
doorstoten naar de eredivisie zou opmerkelijk zijn. 
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