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Druk finaleweekend bij TV de Gouw 
 
ZAANDAM - Bij TV de Gouw was zondag 22 maart de afsluiter van een week vol dubbeltennis . 

Het was de finaledag van het tweede Gouw Krokus Dubbeltoernooi bij de tennisvereniging uit 

Zaandam. Het publiek werd in de middag ook nog verwend met een demonstratie van het 

Gouw-mix dubbelteam dat in de landelijke eerste klasse uitkomt.  

 
In de middag waren vrijwel alle banen bezet onder een pril lentezonnetje. Gemengd, heren- en 
damesdubbelspelers in de categorieën acht tot en met drie deden allemaal een gooi naar de 
toernooioverwinning. Bij de heren niveau drie gingen de thuisspelers Danny Hartog en Youri Metzger 
met 6-3 6-4 ten onder tegen Frank Geuke en Rick Plas, die zo hun poule en daarmee de titel wonnen. 
In de damesdubbel drie ging de eindzege naar Jessica Bakker en Corine van der Stoop. Zij pakten de 
winst in hun poule en het toernooi door Hoey Yin Kam en Cindy Kraijenhaide met 6-4 4-6 6-2 te 
kloppen.  
 
Toernooileider Ger Witlam blikt tevreden terug op het evenement. “Het verliep voorspoedig en we 
hebben de hele week goed weer gehad. Er kwamen veel mensen kijken en we hadden een gezellig 
toernooiteam dat klikte.” Het viel hem op dat de favorieten hun status waarmaakten. “Ja, je ziet dat de 
finales die je van tevoren verwacht er uiteindelijk ook uitkomen.”  
 
Even na drieën gaf het eerste klasse mix dubbelteam een demonstratie. Naast Gouw-trainer Jos van der 
Beek (categorie twee) kwamen de andere toppers ook in actie. Leonie Mekel, voormalig mondiale 
nummer 312 in het dubbel, Alexander Nonnekes, ooit nummer 699 bij de heren, en de nationale 
speelsters Nienke de Vries en Chantal Nonnekes verrasten het publiek eveneens met hun 
indrukwekkende balgevoel.  
 
Van der Beek kondigde op de baan goed nieuws aan voor tennisliefhebbers die het team bezig willen 
zien. “Maandag 6 april om 10.00 uur spelen we thuis onze eerste competitiewedstrijd, tegen 
Heerhugowaard 3.” TV de Gouw bevindt zich op Karel Lotsylaan 6 in Zaandam.  

 

 

Niet voor publicatie: 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Max Woldhuis  
via tel.: 06-23522411 of e-mail: evenementencommissie@tvdegouw.nl 

 
N.B. Foto (zie ook bijlage) en fotobijschrift op volgende pagina 

 
 
 

  



 
 

Fotobijschrift: 
Vlnr Nienke de Vries, Leonie Mekel, Jos van der Beek, Chantal en Alexander Nonnekes. (Foto: Lou 
Bronger) 


