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ELTV klopt landskampioen Deurne, Nieuwerkerk met de schrik vrij bij ‘t Melkhuisje  
 
Eindhoven/Hilversum – Na drie speelrondes hebben ELTV, TOS Bergeijk en Simpelveld een voorschot genomen 
op hun deelname aan de play-offs bij TC Deurne. De landskampioen is na de 5-1 nederlaag tegen ELTV zelf nog 
niet zeker van presentie bij het slotakkoord van de eredivisie op het fraai gesitueerde park in de Kasteeltuin.  
De Brabanders gaan de komende weken de strijd voor de vierde play-off plaats aan met Nieuwerkerk, dat bij  
’t Melkhuisje met de schrik vrij kwam, 3-3. Dash’35, dat tegen TOS Bergeijk met 2-4 verlies de schade beperkt 
hield, houdt uitzicht op een prachtig debuut in de hoogste competitieklasse bij de mannen. Ondanks de 6-0 uitslag 
zorgden Simpelveld en het gepromoveerde Vredenburch in Limburg voor spektakel op, maar ook buiten de baan. 
 
Eindhoven: ELTV –Deurne, uitslag 5-1  
,,Onze voorbereiding en onze ambities lijken zich dit seizoen te gaan uitbetalen.’’ De uitspraak van ELTV-captain 
Stephen Noteboom klinkt als een understatement, maar feit is dat de Eindhovenaren tegen landskampioen Deurne 
alle cruciale partijen in hun voordeel beslisten. En dat waren er liefst vijf van de zes. Spelend aanvoerder Daan van 
Osch van Deurne was dan ook teleurgesteld. ,,Dit verlies is zeer geflatteerd. En dan spelen we ook nog in onze 
sterkst mogelijke opstelling. Dus met Kevin Deden en onze Belgische topper Joris de Loore. Misschien hadden we 
toch voor een andere opstelling moeten kiezen. Als je als club de play-offs organiseert, wil je er natuurlijk ook zelf 
aan gaan deelnemen. Onze competitiestart was niet goed, we wilden tegen dit ELTV tenminste een gelijkspel 
bereiken en hebben daar de opstelling op gemaakt. Dat pakte dus verkeerd uit.’’ 
,,We waren op die sterkste opstelling voorbereid’’, anticipeert Noteboom. ,,Ik heb genoten van mijn spelers.  
De wedstrijd was druk bezocht. Als het publiek toegang had moeten betalen, hadden ze waar voor hun geld gehad. 
Deze uitslag is dan ook niet onverdiend. Hoewel het een teamgenoot van mij is, moet ik zeggen dat Paul Haarhuis 
als een jonge god speelde. Die Kevin Deden heeft bij mijn weten in de eredivisie nog nooit een partij verloren, maar 
Paul bezorgde hem zijn eerste nederlaag. Paul was fit. Omdat hij met Jacco Eltingh bij het ABN-toernooi heeft 
gespeeld, heeft hij veel getraind.’’ 
,,Kevin speelde in de derde set maar één mindere servicegame’’, treurde Van Osch na het 6-4 4-6 6-4 verlies. 
,,Paul Haarhuis serveerde echter de hele wedstrijd ongelooflijk goed.’’ 
 

 
Paul Haarhuis, in opperste concentratie, speelde als een jonge god . 
Foto TC Vredenburch. 

 
,,Fernon Wibier kreeg niet veel kans tegen Joris de Loore’’, vervolgt Noteboom, die inmiddels de vier kruisjes is 
gepasseerd. ,,Die jonge Belg kwam terug van een blessure, maar hij beschikte weer over zware slagen. Fernon 
kon er niet tegenop. Het werd onze enige nederlaag. Hendrik-Jan Davids had in Martijn Helmonds niet de lekkerste 
opponent. Hij had en heeft altijd veel moeite met die slingerende linkshandige forehand van hem, waardoor hij heel 
veel moet lopen. Maar ook Hendrik-Jan is fit, na 3,5 uur stond hij er in de tiebreak nog steeds. Die won hij met 7-4.’’ 
Uitslag 6-4 4-6 7-6(4). 

 



,,Het wordt anders als Martijn op 5-5 in de derde set een breakpoint benut’’, becommentarieert Van Osch de partij. 
,,Maar na een heel lange rally, sloeg hij die bal net uit. Omdat Bart van Monsjou van Bart Beks verliest, staan we  
3-1 achter na de singles. En dat terwijl bij ELTV de dubbels hun beste onderdeel is. We hebben ook hier kansen 
gehad, maar verloren ze beide in drie sets.’’ 
,,Bart van Monsjou heeft zich in de Amerikaanse universiteitscompetitie ontwikkeld’’, sluit Noteboom af. ,,Harde 
slagen, maar hij had de pech, dat hij in onze Bart een speler trof, die hem kon ontregelen. Zelf heb ik met Paul 
Haarhuis gedubbeld tegen De Loore en Van Monsjou. Het was zwaar, drie sets. Ik ben blij dat we in de winter meer 
zijn gaan trainen. Anders had ik het niet gered. Van die andere dubbel weet ik alleen, dat de kleinste man in het 
veld, Daan van Osch, geen break tegen kreeg.’’  
 
Hilversum: ’t Melkhuisje – Nieuwerkerk, uitslag 3-3, sets 8-7  
,,’t Melkhuisje moet met gelijkspel genoegen nemen’’, kopt de Gooi en Eemlander, het regionale dagblad dat de 
verrichtingen van de Hilversumse trots wekelijks verslaat. De krant vervolgt met: ,,’t Melkhuisje kwam tegen 
Nieuwerkerk uitstekend door de enkelpartijen heen. Na de vier partijen stond het 3-1 in het voordeel van de 
Hilversumse thuisploeg. Het eerste duel werd door Maarten Kamermans nog wel verloren van Rick Schalkers. 
Jasper Hunting rekende daarna in een spannende partij met tweemaal 7-5 af met Nieuwerkerk-aanvoerder Sabin 
Tigu. Captain Johan Dijkstra had drie sets nodig om Bas Struijk op de knieën te krijgen. Eric Haase versloeg Chris 
Berkouwer. Ondanks de riante voorsprong slaagde ’t Melkhuisje er niet in om de goede lijn door te trekken in de 
dubbels.’’  
 

 
Johan Dijkstra bezorgde Bas Struijk zijn eerste nederlaag.  
Foto: ’t Melkhuisje – Klaas-Pieter Rieksen. 

 
PR-vrouwe Tineke Sigmond bericht vanuit Nieuwerkerk: ,,De dubbels werden hier extra belangrijk. Immers, bij 
verlies raakten de playoffs ver uit het zicht. Het vaste koppel Schalkers/Tigu won de eerste set met 3-6. Bij 4-5 in 
de tweede set leek de strijd beslist omdat Schalkers voor de wedstrijd mocht serveren. Hij verloor echter zijn 
servicegame, de tiebreak werd daarna eveneens ingeleverd. In de derde set bleef het lang spannend tot TCN 
uitliep naar 2-5 en de voorsprong niet meer uit handen gaf (6-3 6-7 6-3). Ook Struijk/Verschoor hadden het moeilijk 
tegen Hunting/Kamermans. In de eerste set verspeelden zij drie setpoints, waarna de tiebreak werd verloren. In de 
tweede set keken zij lang tegen een achterstand aan, maar wisten bij 5-5 de stand in hun voordeel om te buigen. 
Bij het vallen van de avond won TCN uiteindelijk opgelucht ook de derde set (7-6 5-7 3-6).’’ 
 
Dordrecht: Dash’35– TOS Bergeijk, uitslag 2-4  
Dash’35 Dordrecht draait in zijn eerste jaar in de eredivisie uitstekend mee. Na ruime winst op die andere 
nieuwkomer, Vredenburch, hield het team van verenigingscompetitieleider en aanvoerder Leon Niemantsverdriet 
de schade tegen gereputeerde clubs als TC Nieuwerkerk en nu dus ook TOS Bergeijk tot een 4-2 nederlaag 
beperkt. ,,We staan nog wel bij de beste vier’’, meldt ook verslaggever Niemantsverdriet. ,,Maar ons doel is dit jaar 
toch handhaven. Zoals de zaken er nu voor staan wordt de wedstrijd tegen ’t Melkhuisje op de slotdag van de 
competitie bepalend. Tegen TOS misten we Jotham Maarsen, die zijn eerste twee singles had gewonnen.  



Mark Willems speelde de eerste set heel sterk, Glenn Smits won zijn enkelspel en Rens in ’t Veld kwam in zijn 
tweede set met 5-2 voor te staan. Die 4-2 uitslag is wel het maximum wat wij eruit konden halen.’’ 
 
In het full-color Prestatief Bulletin van TOS Bergeijk, dat wekelijks door media-man en tennisfan Frits Gielen wordt 
samengesteld, beschrijft speler Sander van Dongen de wedstrijd: 
Stefan Aarts speelde op 1 tegen een hardhitter (Mark Willems), die de eerste set ongelooflijk speelde. De tweede 
en derde set was de pijp leeg en ging de tegenstander van Stefan meer fouten maken. Stefan won uiteindelijk vrij 
gemakkelijk in drie sets. In mijn partij bleken de dubbele fouten in de eigen servicegames toch teveel van het 
goede en werd deze wedstrijd verloren. 
Vervolgens gingen onze Rode Duivels de baan op: Maxime Braeckman op 3 en Michiel Antheunis op 4. Maxime 
speelde een prima eerste set (tegen In ’t Veld), maar de tweede set ging een stuk lastiger. Sterker nog, een 
achterstand van liefst twee breaks moest worden goed gemaakt. Onder stevige aanmoedigingen van de TOS 
supporters lukte dit gelukkig ook nog. Michiel speelde een sterke pot.’’ Tegen Niemantsverdriet, ooit top-3 bij de 
Nederlandse jeugd, die opmerkte dat hij als bijna-veertiger: ,,op dit niveau in de single niet meer mee kon. Maar 
dubbelen lukt nog wel.’’ 
Van Dongen: ,,Na een korte break gingen Thomas Rohof en Stefan de baan op voor hun dubbelspel. Na een 
goede eerste set, werd het vervolgens door het stijgende niveau van de tegenstanders in tweede set nog even 
spannend. Tegelijkertijd speelden Maxime en Michiel hun dubbel tegen twee servicekanonnen van Dash. De eerste 
set begon voortvarend met een directe break. Deze werd ook in het vervolg niet meer afgegeven. Maxime en 
Michiel kregen in de tweede set veel meer moeite met de tegenstanders (Smits en In ’t Veld) en verloren deze dan 
ook kansloos. De derde set vertoonde gelijkenissen met de tweede set. Dash’35 bleek opnieuw de sterkste.’’ 
 
Simpelveld: TVS Simpelveld – Vredenburch Rijswijk, uitslag 6-0 
,,Even bijkomen hoor’’, stelde PR-man Ruurd Polderman van TV Simpelveld op dinsdagmorgen na een in 
meerdere opzichten bepaald enerverende Tweede Paasdag. ,,We hadden onze sponsordag gepland, het was 
afgeladen druk op ons park. En we hadden een tegenstander die een geweldige bijdrage aan een geslaagde 
sponsordag heeft geleverd. We wonnen met 6-0 van Vredenburch, zodat we goed op weg zijn naar de play-offs. 
Maar er was strijd op de baan en een geweldige sfeer langs de lijn. De toeschouwers kregen veel geboden. Zeker 
in de partij tussen onze Bart Sonnenschein en dat jonge talent, dat zij in het team hebben. Die Thomas 
Gloudemans.’’ 
Na tweesetters in de enkelspelen van Sascha Hesse en Jeroen van der Ven tegen Yorick Simonis en Charley 
Daens van Swelm had het duel een thriller nodig. En kreeg het die ook. Sonnenschein won de eerste reeks nog 
wel met 6-2, maar Gloudemans vocht zich in de tweede set met dezelfde cijfers terug in de wedstrijd. De derde 
reeks ging tot 5-5 gelijk op, waarna Sonnenschein de beslissende break plaatste, 7-5. Jens Janssen bracht met 
een tweesetter tegen Paul van Wilgen het vierde punt voor de Limburgse thuisclub binnen. 
In de twee afsluitende dubbelspelen waren Van der Ven en Janssen te sterk voor Simonis, die met Van Wilgen 
samenspeelde. Hesse en jarenlang clublid Roy Meessen kregen na ook twee reeksen de felicitaties van 
Gloudemans en Mark Ravestein. 
,,De competitiedag was daarmee nog niet voorbij’’, vertelde Polderman tot besluit. ,,Het werd nog heel sfeervol tot 
in de kleine uurtjes. Zeker toen de DJ het lied Oh, Oh Den Haag liet meezingen. Ik moet echt nog even bijkomen.’’ 
 
 


