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De Gouw pakt volle winst in Hoorn 
 

ZAANDAM - Het eerste klasse mix dubbelteam van TV de Gouw heeft de 7-1 zege op 

Heerhugowaard 3 van vorige week een uitstekend vervolg gegeven. De Zaandammers 

hoefden tegen HLTV Juliana uit Hoorn zelfs geen enkel punt af te staan: 8-0.  

 
Leonie Mekel begon haar partij voortvarend tegen Elise van Zijst en trok de eerste set met 6-1 naar 

zich toe. Van Zijst gaf daarna op met een schouderblessure, waardoor ze de dames- en het gemengd 

dubbel ook moest laten schieten en De Gouw direct met 3-0 voor kwam te staan.  

Nienke de Jong wist de eerste set redelijk makkelijk af te snoepen van Jasmine Apawti. In het tweede 

bedrijf werd het een waar gevecht, met over en weer serviceverlies. Op het juiste moment hield De 

Jong haar hoofd koel en kwam haar ervaring goed van pas, zodat ze met 6-1 6-3 aan de goede kant van 

de score bleef.  

Inmiddels waren er op het park ongeveer 35 supporters van De Gouw aangekomen om hun team aan te 

moedigen. De eerste herenpartij was inmiddels ook gestart met Oscar Otto, die De Gouw dit seizoen 

enkele wedstrijden komt versterken. De 21-jarige Duitser moest in de eerste set diep gaan tegen Milco 

Trampe. Uiteindelijk was de tiebreak met 7-1 afgetekend een prooi voor Otto, waarna hij het tweede 

bedrijf met 6-0 duidelijk in zijn voordeel besliste. 

Alexander Nonnekes moest echt aan de bak tegen Jeroen Gortworst. Na een soepele start, met 6-2 

winst in de eerste set, begon Gortworst goed te tennissen. Vooral met zijn forehand wist hij mooie 

winners te slaan en trok de stand gelijk door een 6-3 setwinst. In het beslissende derde bedrijf herpakte 

Nonnekes zich en greep de set makkelijk met 6-1.  

In de herendubbel gaven Nonnekes en Otto na een 0-2 achterstand niets meer weg. Gortworst en 

Trampe hadden geen schijn van kans en gingen er met 6-2 6-0 af. Chantal Nonnekes bepaalde met 

Van de Beek dankzij een 6-3 6-4 overwinning de eindstand op 8-0.  

Zondag 19 april is De Gouw vanaf 10.00 uur te bewonderen in de thuiswedstrijd tegen T.V. Hoorn 1. 

 

 

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

Jos van der Beek bereidt zich voor op een venijnige backhand. (Foto: Lou Bronger) 
 

 

 


