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Klinkende overwinning eerste mixteam TV de Gouw  
 

ZAANDAM - Het eerste klasse mix dubbelteam van TV de Gouw is Tweede Paasdag het 

seizoen begonnen met een klinkende overwinning. Voor eigen publiek waren de 

Zaankanters, die voor het eerst in de huidige samenstelling spelen, met 7-1 te sterk voor 

Heerhugowaard 3. Ze werden daarbij vurig aangemoedigd door zeker 125 supporters.  

 

Na een ontbijt bij de club hadden de dames de eer om hun seizoen in de landelijke eerste 
klasse te openen. Leonie Mekel startte haar enkelpartij tegen Sophie Feller solide, maar in het 
tweede bedrijf bood haar opponente meer verzet. Desondanks sleepte Mekel de overwinning 

er met 6-3 7-6 uit. Ook bij de tegelijk begonnen Nienke de Jong ging het goed. Na een 
moeizaam gewonnen eerste set, was een break in de tweede voldoende voor de winst op Beau 

Blokker: 7-6 6-4. 
 
Alexander Nonnekes zette zijn team op 3-0, maar moest diep gaan. Hij won zijn enkel door 

zich met 6-3 6-7 6-1 langs Tim Blaauboer te slaan. Jos van der Beek had moeite om in zijn 
slag te komen en gaf zo het eerste punt af aan Heerhugowaard. De Gouw-trainer moest zijn 

meerdere erkennen in Sem Snoek: 7-5 3-6 6-0.  
 
Vervolgens gingen de dubbels de baan op. Zowel Mekel/Chantal Nonnekes (4-6 6-2 7-5) als 

Van der Beek/Alexander Nonnekes (4-6 6-0 6-2) moesten van een 1-0 achterstand in sets 
terugkomen en deden dat met verve.  

 
Van der Beek won met Chantal Nonnekes zijn gemengd dubbel eenvoudig in 6-2 6-2 en De 
Jong bepaalde met Alexander Nonnekes de eindstand op 7-1 door een 6-3 6-4 zege. De 

eerstvolgende wedstrijd is zondag 12 april vanaf 10.00 uur bij HLTV Juliana in Hoorn. Zij 
verloren hun eerste duel met 7-1 van HLTC Leimonias 2 uit Den Haag, dat met De Gouw 

gedeeld aan kop gaat.  
 

 

N.B. Foto (zie ook bijlage) en fotobijschrift op volgende pagina 
 
Niet voor publicatie: 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jurriaan Peters 
via tel.: 06-81739979 of e-mail: jjgpeters@hotmail.com 



Fotobijschrift: 

Sem Snoek en Ivor Duif feliciteren Alexander Nonnekes en Jos van der Beek met hun 

overwinning. (Foto: Lou Bronger) 


