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De Gouw op titelkoers na winst tegen concurrent 
 
ZAANDAM - Het eerste klasse mixteam van TV de Gouw heeft afgelopen zondag een belangrijk gat 
geslagen met directe concurrent HLTC Leimonias 2. Onder prima omstandigheden was de koploper 
uit Zaandam met 6-2 te sterk voor de Hagenaars, die wel veel tegenstand boden. De spanning was 
daarbij goed voelbaar. 
 
Leonie Mekel was in 6-3 6-3 snel klaar met de pas 17-jarige Dianah Chehoudi. Nienke de Jong had 
veel meer moeite met Marilien de Vries en liet haar met 6-2 6-4 ontsnappen.  
 
Beter verging het Alexander Nonnekes tegen Michel van der Goes. Alexander wist op het juiste 
moment te breken om de eerste set naar zich toe te trekken. In het tweede bedrijf kreeg Van der 
Goes meer grip op de wedstrijd en dwong zo een derde set af. Daarin herpakte Alexander zich en 
met steun van het toegestroomde thuispubliek speelde hij zich uiteindelijk naar een 6-4 2-6 6-2 
overwinning. 
 
Op de andere baan werd ondertussen een tinanenstrijd geleverd. Jos van der Beek wist de eerste set 
met 6-4 te winnen van Tom Smit, die daarna echter het tweede bedrijf met 7-5 pakte. In de twaalfde 
game van de beslissende derde set werkte Smit zeven matchpoints weg, waarna hij de tiebreak 
zonder puntverlies won. 
 
Bij het damesdubbel werd het reuze spannend. Mekel /De Jong en De Vries /Ilona van de Wetering 
verdeelden de eerste twee sets, waarna De Gouw na een zwaarbevochten derde bedrijf met 6-4 4-6 
6-3 aan het langste eind trok. 
 
Alexander Nonnekes en Van der Beek speelden een moeizame eerste set tegen Tom Smit en Michel 
van der Goes en het zag er niet goed uit. Het Gouw-koppel kwam echter genadeloos terug: 3-6 6-0 6-
0. Het thuispubliek ging volledig uit zijn dak, want hiermee was alvast een gelijkspel veiliggesteld 
 
Alexander Nonnekes en De Jong wonnen hun gemengd dubbel soeverein met 6-4 6-3 van De Vries en 
Smit. Op de andere baan maakten Mekel en Van der Beek een knappe comeback tegen Van de 
Wetering en Van der Goes: 5-7 6-0 11-9. 
 
Na deze 6-2 winst en met nog twee uitwedstrijden te gaan is het kampioenschap haalbaar voor De 
Gouw. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat er in de Zaanstreek Hoofdklasse wordt 
getennist op zondag. De volgende wedstrijd is zondag 17 mei bij THOR de Bataaf 2 uit Den Haag. 

 

 
 
Niet voor publicatie: 
N.B. Foto (zie ook bijlage) en fotobijschrift op volgende pagina 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jurriaan Peters 
via tel.: 06-81739979 of e-mail: jjgpeters@hotmail.com 



 
 
Fotobijschrift: 
Alexander Nonnekes slaat een forehand. (Foto: Lou Bronger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


