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De Gouw boekt derde overwinning op rij 
 

ZAANDAM - Het eerste klasse mix dubbelteam van TV de Gouw heeft ook haar derde 

competitiewedstrijd in winst omgezet. Deze keer lag het iets dichter bij elkaar, maar het 

Zaanse team stapte met een 5-3 zege van de eigen banen, ten koste van TV Hoorn 1.  

 
Nienke de Jong had in Lisette Brand een taaie tegenstandster. Zij besliste de partij na een 

lange, slopende driesetter met 2-6 6-3 6-3 in Hoorns voordeel. Op hetzelfde moment moest 
Leonie Mekel tot het gaatje gaan tegen Babs van Kampen, de voormalig nummer 74 op de 
juniorenwereldranglijst. Na winst van de eerste set met 6-4 leek het pleit beslecht toen Van 

Kampen het tweede bedrijf ruim met 6-1 pakte. De ervaren Mekel rechtte echter haar rug in 
de derde set, werkte zelfs nog een wedstrijdpunt weg en tot grote vreugde van het Gouw-

publiek sleepte ze de partij er in de tiebreak uit.  
 
Bij de heren begon Alexander Nonnekes voortvarend, maar hij moest er in de tweede set hard 

aan trekken. Met een overtuigende tiebreak wist hij zich alsnog met 6-1 7-6 van Wesley de 
Kwaadsteniet te ontdoen. Ook Jos van der Beek diende hard te werken voor zijn punten. Met 

zijn bekende stijl dreef hij zijn tegenstander, David Josepa af en toe tot wanhoop. In twee sets 
was Van der Beek hem de baas: 6-4 6-3. 
 

Na een korte rustpauze gingen beide dubbels de baan op. Van der Beek en Alexander 
Nonnekes hadden weinig moeite met De Kwaadsteniet en Josepa: 6-2 6-2. Alle aandacht ging 

uit naar de damesdubbel. De eerste set ging overtuigend naar Van Kampen en Jitske 
Frankenhuis, waarna Chantal Nonnekes en Mekel zich herpakten. Het thuispubliek ging 
volledig uit zijn dak toen de Gouw-dames de razendspannende derde set wonnen, want zo kon 

de derde overwinning De Gouw niet meer ontgaan: 1-6 6-3 7-5. 
 

Een smetje was dat beide gemengd dubbels daarna verloren gingen. Van der Beek en Chantal 
Nonnekes redden het niet tegen Frankenhuis en De Kwaadsteniet (7-6 6-4), terwijl Alexander 
Nonnekes en De Jong met 7-6 7-5 hun meerdere moesten erkennen in Brand en Josepa.  

 
De Gouw staat nu tweede op één punt verschil van H.L.T.C. Leimonias 2 uit Den Haag. 
Zondag 26 april spelen de Zaandammers vanaf 10.00 uur uit tegen TV Alkmaar 1. 

 

 

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

Leonie Mekel zorgde met een zwaarbevochten overwinning voor de 1-1. (Foto: Lou Bronger) 


