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De Gouw pakt koppositie 
 
ZAANDAM - Er staat momenteel geen maat op het eerste klasse mixteam van TV de Gouw. 
Afgelopen zondag bonden de Zaandammers ook TC Alkmaar 1 aan hun zegekar. De 
kaasstedelingen wisten slechts één van de acht partijen te winnen, waardoor De Gouw nu aan kop 
gaat in de landelijke eerste klasse gemengd. 
 
De speeldag begon met een goed ontbijt van de hoofdsponsor in een nabijgelegen hotel . Vervolgens 
begaf De Gouw zich naar het tennispark. Daar gingen de dames van start, nadat iedereen een half 
uurtje had ingespeeld. Waar Leonie Mekel vorige week nog drie lange sets nodig had in haar 
enkelpartij, ging het nu voortvarend. Rebecca Indrakusuma kreeg geen kans: 6-1 6-0. Nienke de Jong 
had iets meer moeite met Danielle van der Zee,  maar ook zij won overtuigend: 6-3 6-3. 
 
Bij de heren nam Oscar Otte het op tegen Bart de Gelder. Ook deze partij ging gemakkelijk naar De 
Gouw: 6-1 6-4. Tegelijkertijd was Alexander Nonnekes bezig aan een sterk optreden. Dankzij een 6-2 
6-4 zege op Anil Kwast verzekerde hij zijn team al van minimaal een gelijkspel. 
 
De damesdubbel werd een spannende partij. Zeker 35 supporters uit de Zaanstreek zagen hoe 
Indrakusuma en Van der Zee de eerste set pakten. Mekel en De Jong sloegen echter sterk terug in 
het tweede bedrijf, waarna zij ook in de derde set aan het langste eind trokken: 6-7 6-2 6-4. Otte en 
Alexander Nonnekes stonden heel wat minder lang op de baan. Ze trakteerden Kwast en De Gelder 
op een zware 6-0 6-1 nederlaag. 
 
Na een korte pauze begonnen de beide mixpartijen. Otte en Mekel, die voor de eerste keer 
samenspeelden, gaven Indrakusuma en Steffen Hart een 6-1 6-0 oorwassing. In de laatste partij 
redde Alkmaar in 4-6 6-3 10-3 de eer. Van der Zee en Kwast wendden tegen Chantal Nonnekes en Jos 
van der Beek zo een 8-0 nederlaag af. 
 
De Gouw gaat nu fier aan de leiding, omdat HLTC Leimonias 2 uit Den Haag op 4-4 bleef steken bij TV 
Hoorn 1. Zondag 10 mei moeten de Zaankanters thuis vol aan de bak tegen deze Haagse concurrent. 
Iedereen is van harte welkom om vanaf 10.00 toptennis te komen kijken aan Karel Lotsylaan 6 in 
Zaandam.  

 

 
 
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 

 
  

http://www.tcalkmaar.nl/photo/9772/Rebecca-Indrakusuma--foto-Martin-de-Haan?imgid=443449


 
 
Fotobijschrift: 
Nienke de Jong slaat een forehand op weg naar haar zege tegen Danielle van der Zee.  
(Foto: Lou Bronger) 
 


