
Perry KNLTB landelijke competitie 2011 
Eredivisie Heren – afdeling 0500 

Verslag speeldag 2 - zondag 17 april 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

 
TV Simpelveld verrast landskampioen Deurne, nieuwkomer Vredenburch verkoopt huid duur  
 
Deurne/Rijswijk – Met de 4-2 overwinning bij en tegen landskampioen Deurne heeft Simpelveld zich als de vijfde 
kandidaat voor de vier play-off plaatsen gemeld. De gastheren gaan er ondanks het verrassende verlies vanuit, dat 
ook zij zich voor het slotakkoord op de eigen Kasteeltuin plaatsen. ELTV uit Eindhoven won met 6-0 bij 
Vredenburch, dat ondanks de grote uitslag haar huid duur verkocht. Met de 5-1 zege op ’t Melkhuisje volgt TOS-
Bergeijk de Eindhovenaren op de voet. Het duel tussen de twee ploegen uit de groot Rotterdamse regio tussen 
Nieuwerkerk en Dash’35 uit Dordrecht eindigde in een 4-2 stand. 
 
Deurne: Deurne – Simpelveld, uitslag 2-4  
Met de opvolging van de thans in het buitenland vertoevende vaste waardes Ille van Engelen en Paul Logtens 
heeft het landskampioen TC Deurne nog niet meegezeten. Spelend captain en verslaggever Daan van Osch: 
,,Onze Belg Joris de Loore maakte na ruim drie weken blessureleed zijn rentree voor Deurne. Joris was nog niet 
100% fit en kon eigenlijk alleen maar een dubbel spelen. Een wat mindere tegenstander dan Sascha Hesse was 
plezieriger geweest om weer in de single te starten.’’ 
Ruurd Polderman van Simpelveld: ,,Joris de Loore is wel de huidige nr. 7 van de wereld bij de junioren. Echter door 
de routine van Sacha Hesse werd de Belg geheel overklast met 6-3 6-2.’’ 
 

  
            Sascha Hesse links wordt gefeliciteerd door Joris de Loore 

 
 

 



Ook op het tweede enkelspel moest Deurne het punt afgeven. Ruben de Kleijn bleef ondanks zijn rugklachten 
tegen Jeroen van der Ven tot aan de tiebreak van de eerste set bij. Die tiebreak ging met 7-3 verloren. Na meteen 
een break in de tweede set was het rap gedaan met de thuisspeler. Bart van Monsjou bracht tegen Roy Meessen 
het enige singlepunt voor de regerend landskampioen binnen. Want op enkelspel nummer vier zat Martijn 
Helmonds geen moment lekker in de wedstrijd en kreeg hij geen kans tegen de nieuwkomer bij TVS Simpelveld en 
voormalig Venlo-speler, Jens Janssen. 
Uit het verslag van TVS-er Ruurd Polderman: ,,Tussenstand na de singles 3-1 voor TVS, zouden de Limburgers 
voor een verrassing kunnen zorgen…? Omdat na de enkelpartijen de dubbelpartijen nog gewijzigd kunnen worden 
besloten we om het sterkste dubbel in te zetten bij het tweede herendubbel. 
Dit gaf de doorslag en de uiteindelijke winst van 4-2!’’ 
 

 
Daan van Osch (links) en Martijn Helmonds 

 
Eenvoudig werd het vierde puntje echter niet veroverd. Na de tweesets winst van Van Monsjou, die ongeslagen 
bleef, en De Loore gingen Helmonds en spelend aanvoerder Van Osch tot het uiterste om tenminste nog een 
gelijkspel te bewerkstelligen. Na een 3-0 voorsprong in de derde reeks werd de sleutelpartij alsnog met 6-4 
verloren. Helaas, want om op 18 en 19 juni 2011 op de eigen banen in de Deurnese Kasteeltuin bij de play-offs aan 
te treden is immers elk punt van belang. 
Polderman in zijn terugblik op een voor TVS veel betekenende overwinning: ,,Een grote verrassing deze uitslag 
tegen Deurne. We zijn nu wel zeker van weer een jaar eredivisie. Als we de play-offs halen zou dat helemaal mooi 
zijn, maar het was zeker geen doel bij het begin van de competitie.’’ 
 



Rijswijk: Vredenburch – ELTV, uitslag 0-6  
Met maximale cijfers verliezen en toch trots zijn. Verenigingscompetitieleider Chris Gielisse van het Rijswijkse 
Vredenburch was het na afloop van de 6-0 nederlaag van zijn topteam tegen de gelouterde spelers van ELTV 
Eindhoven nadrukkelijk wel. ,,Dit was een gigantische promotie voor het tennis in onze club, op ons park en voor 
de regio’’, vertelde VCL Gielisse. ,,Onze eerste thuiswedstrijd in de eredivisie kreeg veel publiciteit. Het was de 
hele dag volle bak op ons park. Ik schat zeker 200, maar misschien wel 300 man publiek. Dat Paul Haarhuis bij 
ELTV in de opstelling staat, speelde zeker mee. We verloren met 6-0, maar we zitten wel op koers waar het de 
opbouw van onze vereniging betreft. Dank zij de eredivisie kregen we in Sport 2000 een sponsor, waardoor we de 
komende jaren verder kunnen bouwen. Je mag wel zeggen, dat we de grote namen bij ELTV aan de tand hebben 
gevoeld.’’ 
Een realistische uitspraak van Gielisse. Na de tweesets nederlaag van kopman Yorick Simonis tegen Haarhuis, 
legde Peter van Wilgen Fernon Wibier het vuur na aan de schenen. De tweede voormalige wereldranglijstspeler in 
het Eindhovense team won na drie lange sets. Charley Daens van Swelm was een maatje te klein voor Hendrik-
Jan Davids, de derde voormalige wereldranglijstspeler bij ELTV, maar Thomas Gloudemans leverde een ware 
slijtageslag met Bart Beks, tot voor kort nog zelf internationaal actief, maar thans vooral bekend als coach-
begeleider van Nederlands jeugdtopper Indy de Vroome. 
,,Vorige week kon Thomas vanwege een blessure nog niet meespelen’’, lichtte Gielisse toe over zijn jeugdtopper, 
die in 2009 bij het ITF Flower Bulb Youth Tournament in Hillegom werd onderscheiden voor zijn prestaties en 
sportief gedrag. ,,Nu kreeg hij vanwege die blessure in de tweede set kramp, maar won hij die set nog wel in de 
tiebreak. In de derde set kreeg hij geen kans meer.’’ 
,,Die 6-0 klinkt alsof het eenvoudig was’’, zei ELTV-captain Stephen Noteboom, die met Haarhuis drie reeksen 
nodig had om Simonis en Van Wilgen op de knieën te krijgen. ,,Zij beschikken over jongens die zeer behoorlijk 
konden tennissen. Die Van Wilgen heeft zelfs speelsterkte 1 in de dubbel op zijn pasje staan. Dat is natuurlijk niet 
voor niets. De competitie is weer sterker geworden. Daarom hebben we de competitie wat serieuzer benaderd dan 
vorig jaar, toen we ons niet bij de play-offs plaatsten. Door meer te trainen zullen we er dit jaar waarschijnlijk wel bij 
zijn.’’ 
 

 
Thomas Gloudemans – TC Vredenburch 

 
 



Bergeijk: TOS Bergeijk – ’t Melkhuisje, uitslag 5-1  
Na ELTV lijkt ook TOS Bergeijk goed op weg zich andermaal te plaatsen bij de play-offs bij streekgenoot  
Deurne. De spelers uit de lommerrijke groene Bergeijkse bossen ten zuidwesten van Eindhoven wonnen voor de 
tweede maal met 5-1. Ditmaal was ’t Melkhuisje het slachtoffer. Een overwinning waarop niet veel viel af te dingen. 
De overwinning van de ditmaal kopman Sander van Dongen op Maarten Kamermans mocht als een verrassing 
worden gezien. ,,Sander had vorig jaar niet zijn beste seizoen’’, zei aanvoerder Stefan Aarts over Van Dongen. 
,,Wat kleine blessures en zo, maar hij speelde nationale ranglijsttoernooien en stond jaren in de top-70 van 
Nederland. Hij is weer fit en heeft dit seizoen voor ons zeker toegevoegde waarde.’’ 
De strijd tussen de nummer 2 singelaars, Michiel Antheunis en Johan Dijkstra, leverde een driesetter op die de 
Belgische thuisspeler na drie reeksen in zijn voordeel wist te beslechten, 6-4 6-7 6-3. Op de singles 3 en 4 kenden 
Thomas Rohof en Aarts weinig problemen met Eric Haase en Jasper Hunting. 
Na de 4-0 voorsprong voor TOS Bergeijk werden de beide dubbels in twee sets gedeeld. Dijkstra en Haase 
haalden het enige Hilversumse punt binnen. Rohof en Aarts bleven bij TOS ongeslagen. 
 
Nieuwerkerk: Nieuwerkerk – Dash’35, uitslag 4-2  
‘Dubbels zorgen voor overwinning TC Nieuwerkerk‘ kon PR-vrouw Tineke Sigmond opgelucht in de aanhef boven 
haar persverslag schrijven. Via tweesets winst in de beide dubbelspelen werd het tegen Dash’35 4-2 voor de 
thuisploeg. Rick Schalkers en Sabin Tigu versloegen Rens in ’t Veld en Glen Smits, Yoran Verschoor en Bas 
Struijk waren beter dan Mark Willems en verenigingscompetitieleider en aanvoerder Leon Niemantsverdriet. Na de 
vier enkelspelen had echter niemand erg vreemd omgekeken als de nieuwkomer in de eredivisie uit Dordt met 3-1 
had voorgestaan. Bas Struijk verkeert dit seizoen in grote vorm. De kopman van Nieuwerkerk had twee sets nodig 
om zich van Rens in ’t Veld te ontdoen. Verschoor kreeg het, en zijn, tweede punt bijgeschreven. De nummer twee 
singelaar kwam na een 4-2 en 40-15 achterstand nog goed weg en nog sterk terug. Mark Willems was voor 
Dash’35 vervolgens met 6-4 derde set de baas over Sabin Tigu, terwijl Jotham Maarse met tweemaal 6-4 Chris 
Berkouwer aftroefde voor wel een 2-2 tussenstand. 
,,Glen speelt met dispensatie ook op zaterdag’’, vertelde Niemantsverdriet. ,,Hij versloeg dit weekend niemand 
minder dan Boy Wijnmalen, die ook hoog op de zondag speelt. Sabin won nog nooit van onze Mark en als je niet 
goed in vorm bent is Jotham een erg lastige tegenstander. Weer twee punten erbij, dat is belangrijk om ons dit jaar 
te handhaven.’’ 
 

 
      Bas Struijk, Foto: TCN Paul Verschoor 

 


