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Deurne neemt voorschot op deelname play-offs, revanche ELTV Eindhoven op TC Nieuwerkerk  
 
Hilversum/Eindhoven – Met de 5-1 overwinning op de historische grond van ’t Melkhuisje nam regerend 
landskampioen TC Deurne alvast een voorschot op een nieuwe deelname aan het slotakkoord van de eredivisie 
heren. Het Eindhovense ELTV stelde zich eveneens kandidaat met een 5-1 revanche tegen TC Nieuwerkerk voor 
de vorig jaar geleden ruime nederlaag. TOS Bergeijk werd de derde ploeg uit de omgeving van de Lichtstad die 
zich na een competitieronde in het linkerrijtje plaatste. Het duel tussen de twee nieuwkomers in de eredivisie 2011, 
Dash ’35 en Vredenburch uit Rijswijk eindigde met een 5-1 stand. 
 
Hilversum: ’t Melkhuisje – TC Deurne, uitslag 1-5  
De regerend landskampioen organiseert de play-offs. Sinds jaar en dag een ongeschreven regel in de eredivisie 
heren. Vorig jaar nam TC Deurne de organisatie over van TC Venlo, de landskampioen die zich uit de competitie 
had teruggetrokken. Een terechte keuze van voormalig coach en manager Co Brekelmans en de zijnen, die op 12 
en 13 juni 2010 een hoogwaardig finaleweekeinde neerzetten. 
,,Als je de play-offs organiseert, wil je er als team natuurlijk ook zelf aan deelnemen’’, zei de opvolger van 
Brekelmans, Daan van Osch. ,,Van het kampioensteam waren we twee bepalende spelers kwijt geraakt. Paul 
Logtens woont voor studie en werk in Indonesië, Ille van Engelen zit in Amerika. We zijn op zoek gegaan naar 
geschikte vervangers. Die zijn in Nederland niet te vinden, maar wel in België en Duitsland.’’ Van onze Zuiderburen 
maakte de talentvolle tiener Joris de Loore de overstap naar de Nederlandse eredivisie. Oosterbuur Kevin Deden, 
eerder actief bij het uit de eredivisie verdwenen TC Venlo, speelt ook een aantal malen mee bij de regerend 
landskampioen. Op bijna volle oorlogssterkte trad TC Deurne op de banen, waar 38 jaar de Open Nederlandse 
Tennis Kampioenschappen werden verspeeld, aan tegen ’t Melkhuisje, dat haar team ten opzichte van vorig jaar 
onveranderd het gravel op stuurde. Johan Dijkstra, Jasper Hunting, Maarten Kamermans en Erik Haase kwamen er 
met 5-1 verlies niet echt aan te pas. 
 

 
Bart van Monsjou – Deurne 

 
,,Vorig jaar begonnen we de eerste wedstrijd ook tegen Deurne en toen verloren we ook met 5-1’’, vertelde Haase 
aan het regionale dagblad De Gooi- en Eemlander. ,,Uiteindelijk plaatsten we ons als debutant in de eredivisie 
verrassend voor de play-offs. We liggen dus goed op schema.’’ Deden stond in 2009 nog bij de beste vierhonderd 
tennissers van de wereld. ,, Deden was een maatje te groot voor ons. Maar we zijn positief. Opnieuw plaatsen voor 
de play-offs blijft ons doel.’’  
Uit het uitgebreide verslag van TC Deurne-coach Daan van Osch: 
,,Kevin Deden liet meteen zien waarom hij al zolang ongeslagen is. Hij stond binnen een mum van tijd met 5-0 voor 
waarna hij Dijkstra nog even zag terugkomen tot 5-3. Kevin was echter op tijd bij de les en gunde in het vervolg van 
de partij zijn opponent geen game meer, 6-3 6-0.’’ 

 



,,Jasper Hunting had in de eerste set genoeg aan één break om deze met 6-3 naar zich toe te trekken. De tweede 
set kwam onze Ruben de Kleijn beter in zijn spel en won deze set knap met 6-3. Hunting bleek echter niet van slag 
en sloeg aan het begin van de derde set gelijk weer toe op de service van Ruben. Deze vroege break kwam hij 
helaas niet meer te boven. 3-6 6-3 1-6.’’ 
Ook Bart van Monsjou en Erik Haase stonden drie sets op de baan. Van Osch: ,,De eerste set liep uit op een 
tiebreak die Haase verdiend met 7-4 naar zich toe trok. Bart schakelde hierop een tandje bij en na een vroege 
break liet Haase de tweede set lopen 6-0. Op 4-3 derde set wist Bart de beslissende break te plaatsen om 
vervolgens de wedstrijd uit te serveren 6-7 6-0 6-3. Martijn Helmonds stuurde met zijn bekende powertennis 
Maarten Kamermans regelmatig de hoeken in. Na 1,5 uur stapte Martijn met een verdiende overwinning van de 
baan af en zette hij Deurne op een 3-1 voorsprong, 6-4 6-3.’’ 
De beide dubbels gingen ook naar de landskampioen. Deden met Van Monsjou wonnen eenvoudig. Helmonds, 
samenspelend met Van Osch op de plek van de geblesseerde De Kleijn na een thriller. 
 
Eindhoven: ELTV – TC Nieuwerkerk, uitslag 5-1  
Alle eredivisiejaren aanwezig bij de play-offs en zelfs twee jaar achtereen landskampioen. Op één jaar na, want 
vorig seizoen werd het finaleweekend niet bereikt. Voor Paul Haarhuis, Hendrik-Jan Davids, Fernon Wibier, 
Jurriaan Berendes, Wim Lemckert en Stephen Noteboom de belangrijkste reden er afgelopen wat betreft 
trainingsarbeid een schepje bovenop te doen. ,,We hadden allemaal het idee, dat we nog gemakkelijk mee 
konden’’, zegt captain Noteboom. ,,We hebben deze winter extra hard getraind om dit seizoen in elk geval de play-
offs te kunnen halen. Daarbij wilden we revanche nemen op TC Nieuwerkerk, dat ons vorig jaar met 5-1 versloeg. 
Die revanche is ons duidelijk gelukt.’’ Met de 5-1 overwinning van ELTV op de finalist van de play-offs 2010 is de 
ploeg uit de Lichtstad meteen een belangrijk kandidaat voor de play-offs 
 

 
Bas Struijk scoorde voor TC Nieuwerkerk het enige punt 
 
Tineke Sigmond, PR-vrouw voor TC Nieuwerkerk, schreef in haar persbericht: 
,,Paul Haarhuis kondigde onlangs in Ahoy al aan uit te kijken naar het duel tegen TC Nieuwerkerk, en keek zeker 
uit naar de single tegen Rick Schalkers. Deze laatste slaagde er in hun vorige ontmoeting als een van de weinigen 
in om hem te verslaan. Haarhuis speelde sterk en bezorgde Schalkers zijn eerste nederlaag in twee seizoenen  
(6-3 6-2). Yoran Verschoor trof in Fernon Wibier eveneens een sterke gedreven tegenstander. Verschoor hierover: 
“Ik had graag wat meer tegenstand geboden, maar het lukte in deze wedstrijd helaas niet. Ik sloeg bijna alles uit.” 
(6-0 6-2). Ook Chris Berkouwer slaagde er niet in een vuist te maken tegen Hendrik Jan Davids. (6-1 6-0).  
Na de winst van een gedegen spelende Bas Struijk tegen Jurriaan Berendes (1-6 2-6) gloorde bij TCN een 
sprankje hoop er na de dubbels nog een gelijkspel uit te slepen. Het bleek ijdele hoop. 
 
Dordrecht: Dash’35– Vredenburch, uitslag 5-1  
Het duel tussen de twee nieuwkomers in de eredivisie heren, Dash’35 uit Dordrecht en het bezoekend 
Vredenburch uit Rijswijk, eindigde met 5-1 in het voordeel van de thuisploeg. ,,Als het waar is dat de debutanten na 
een jaar weer degraderen, hebben wij nog een kans op handhaving en krijgen zij na de eerste zondag al moeilijk.’’ 
Leon Niemantsverdriet, verenigingcompetitieleider van Dash’35 en captain van de hoofdmacht bij de mannen, was 
realistisch. ,,Het klinkt misschien wat negatief, maar als je de namen in de opstellingen ziet, denk ik toch dat de 
eredivisie voor ons een niveau te hoog is. Ons team bestaat goede ‘3’-spelers, spelers die op basis van hun 
resultaten in de toernooien de speelsterkte ‘2’ op hun pasje kregen.  



We zijn met Erik en Albert Baan nog wel eens landskampioen geweest, maar het spelpeil is veel sterker geworden. 
Erik en Albert zijn overigens op zaterdag gaan spelen.’’ 
 
Slechts in één partij was er sprake van echte spanning. Mark Willems en Yorick Simonis stonden drie lange sets op 
de baan in een duel waarin de Dordtse kopman lange tijd de beste papieren op de zege had. Willems won de 
eerste set met 6-2 en bleef in de tweede doorgang lang bij. Hij verloor die set in de verlenging met 7-5. De derde 
reeks eindigde met 6-4 in het voordeel van Simonis, die daarmee het enige punt voor Vredenburch binnenhaalde. 
Glenn Smits, Rens in ’t Veld en Jotham Maarsen bogen de 1-0 achterstand in een 3-0 voorsprong om. Ook de 
beide dubbels, van Smits met In ’t Veld en van Willems met Niemantsverdriet, werden in straight sets beslist. 
 
Simpelveld: TVS Simpelveld – TOS Bergeijk, uitslag 2-4  
TOS Bergeijk besliste de wedstrijd bij TVS Simpelveld pas via het winnen van de beide dubbels. Maxime 
Braeckman en Stefan Aarts wonnen bij een 2-2 stand na vier enkelspelen hun samenspel tegen Roy Meessen en 
Sascha Hesse met duidelijke cijfers. Het beslissende punt kon pas veel later bijgeschreven worden. Sander van 
Dongen en Thomas Rohof bleven met 6-4 in de derde doorgang overeind, maar konden na afloop vaststellen dat 
de tegenstanders Jens Janssen en Jeroen van der Ven in totaal wel meer games hadden gewonnen, 13 tegen 14 
(6-4 1-6 6-4). 
In de enkelspelen had met name Hesse een punt voor de Limburgse gastheren moeten binnenslepen. De Duitser, 
die eerder voor TC Venlo uitkwam stond tegen Braeckman 6-4 5-3 voor, maar verzuimde het karwei in de tweede 
set af te maken. De Belg kwam met 7-5 en 6-1 sterk terug. Tegenover het niet verwachte verlies van de al twee 
seizoenen ongeslagen Hesse, stond de revanche van Van der Ven, die eveneens Zuiderbuur Michiel Anthonis nu 
wel aan zijn zegekar bond, 7-6 6-2. In 2010 werd het 7-6 derde set voor Hesse. De enkelspelen 3 en 4 werden 
keurig in twee sets verdeeld. Rohof klopte Bart Sonnenschein, voor de Limburgers was Janssen de meerdere van 
Van Dongen. 
 
 


