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Simpelveld en Deurne kandidaten play-offs, Vredenburch kan ’t Melkhuisje goed volgen  
 
Nieuwerkerk/Deurne/Rijswijk – Na de 4-2 overwinning bij TC Nieuwerkerk moet het al raar lopen, wil TV Simpelveld 
niet de play-offs van de eredivisie heren halen. TC Deurne lijkt na de 5-1 winst op Dash’35 Dordrecht de vierde 
kandidaat te worden bij het slotakkoord van het seizoen, dat als landskampioen op het eigen park in de Kasteeltuin 
wordt gehouden. ELTV Eindhoven en TOS, de nummers 1 en 2 van de ranglijst deelden in Bergeijk de punten, 3-3. 
Debutant Vredenburch vindt meer en meer haar weg in de eredivisie. De Rijswijkers, nu al als smaakmakers te 
boek staand, konden ’t Melkhuisje goed volgen, 2-4 verlies. 
 
Nieuwerkerk: Nieuwerkerk –Simpelveld, uitslag 2-4  
De Duitse inbreng bij Simpelveld gaf de doorslag bij het binnenhalen van de 4-2 overwinning bij Nieuwerkerk. De 
Limburgers weten zich erdoor vrijwel zeker geplaatst voor de play-offs bij TC Deurne, dat als landskampioen op 
zaterdag 18 en zondag 19 juni de play-offs op de eigen banen in de Kasteeltuin organiseert. De toppartij van de 
dag werd het treffen tussen Sabin Tigu en Oosterbuur Sascha Hesse. Tineke Sigmond, PR-vrouw bij TCN schrijft 
in haar persbericht: ,,De van voormalig landskampioen TC Venlo overgekomen Hesse is thans kopman van 
Simpelveld en geldt als één van de sterksten van de competitie. De uitstekend spelende Tigu moest toezien hoe 
een paar beslissende momenten in het voordeel uitvielen van Hesse, waardoor hij net achter de feiten aanliep (5-7 
3-6).’’ De Nieuwerkerkse kopman Rick Schalkers kende tegen off-day tegen Limburger Jeroen van der Ven. 
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Met de 2-0 voorsprong na de eerste twee enkelspelen had Simpelveld de basis gelegd voor de eindzege.  
Roy Meessen mocht dan nog wel zijn single bij puntenpakker Bas Struijk inleveren, via Jens Janssen bleef de 
marge tot twee punten bepaald. De Duitser, met Venlo al eens landskampioen, had drie sets nodig voor Yoran 
Verschoor. De Nieuwerkerker kende sowieso een triest weekeinde. Met zijn zaterdagploeg, Vliegende Hollander in 
Amstelveen, slikte hij in de voor de titel in de Regio Hoofdklasse Noord West beslissende wedstrijd bij 
landskampioen De Boekhorst ook al een nederlaag tegen de Noordwijkerhoutse kopman Ewout Hinnen. 
De beide dubbels leverden eveneens een puntendeling op. Schalkers en Tigu rekenden in twee sets af met Van 
der Ven met Bart Sonnenschein. Het Duitse koppel Hesse/Janssen was in twee close sets te sterk voor Struijk en 
Verschoor. Met de 4-2 zege rukte Simpelveld op naar de derde plaats van de ranglijst in de eredivisie. Ook TOS 
Bergeijk sloeg zestien punten bijeen, het onderling resultaat is echter in het voordeel van de Brabanders.  
Nieuwerkerk met 10 punten strijdt met Dash’35 uit Dordrecht (ook 10) en ‘t Melkhuisje (9 punten) om de tweede 
degradatieplaats. 
 
Deurne: Deurne – Dash’35, uitslag 5-1  
Met de vijf punten tegen Dash’35 speelde Deurne zich met drie punten voorsprong op de concurrentie naar de 
vierde plaats op de ranglijst. Voor de landskampioen moet die marge genoeg zijn om de deelname op eigen park 
aan het slotakkoord van de eredivisie veilig te stellen. Het had zo maar een puntje minder kunnen zijn, als Mark 
Willems bij een 6-5 voorsprong zijn partij tegen Bart van Monsjou had uitgeserveerd.  

 



,,Mark serveerde de hele derde set heel sterk, alleen die game niet’’, zei spelend coach Leon Niemantsverdriet 
over de fikse tegenvaller. ,,Dat puntje hadden wij goed kunnen gebruiken om ons in de eredivisie te handhaven.’’ 
Na de Duitse kopman Kevin Deden, eerder bij toenmalig landskampioen Venlo actief, die Rens in ’t Veld versloeg, 
bracht Van Monsjou het tweede punt voor Deurne binnen. Gavin du Porto gaf zich bij een 3-6 en 2-5 stand nog niet 
gewonnen, maar capituleerde tegen Glenn Smits als nog met 3-6 6-7. Via Martijn Helmons tegen Niemantsverdriet 
en de beide dubbels van Deden met Van Monsjou en van Helmonds met spelend captain en coach Daan van Osch 
bereikt de thuisclub de 5-1 eindstand. 
 
Bergeijk: TOS Bergeijk – ELTV, uitslag 3-3, sets 6-7  
De nummers 2 en 1 van de ranglijst, TOS Bergeijk en ELTV verdeelden in de Bergeijkse bossen de zes punten.  
Al lijkt de deelname aan de play-offs vrijwel zeker, een salonremise werd het in de Eindhovense derby niet.  
De Belgische TOS-kopman Michiel Antheunis troefde na de gewonnen tiebreak in de eerste reeks Hendrik-Jan 
Davids in twee sets af. Bart Beks maakte voor ELTV gelijk, tweemaal 6-3 tegen Stefan Aarts. De enkelspelen 3 en 
4 werden eveneens gedeeld. Thomas Rohof was niet opgewassen tegen Fernon Wibier,. Sander van Dongen 
bracht de thuisclub langszij na twee sets tegen Wim Lemckert, die de afwezige Paul Haarhuis verving. Beks en 
Wibier zetten ELTV in hun dubbel tegen Antheunis en Van Dongen weer op voorsprong. Aarts en Rohof zorgden 
ervoor dat de derby geen winnaar kreeg, 3-6 6-4 6-2 tegen Stephen Nooteboom en Jurriaan Berendes. 
 
Rijswijk: Vredenburch – Melkhuisje, uitslag 2-4  
Dash’35 Dordrecht versloeg Vredenburch op de openingsdag van de eredivisie met 5-1, Melkhuisje kwam op de 
vierde speeldag in Rijswijk niet verder dan een 4-2 overwinning. Het effect van die twee uitslagen is zichtbaar op de 
ranglijst, waar de Dordtenaren in de strijd om handhaving exact een punt voorsprong hebben op de rivaal uit 
Hilversum. En het had slechter kunnen uitpakken voor de ploeg uit ’t Gooi. Nadat Yorick Simonis voor Vredenburch 
aan Johan Dijkstra na drie sets zijn wil had opgelegd, schopte Mark Ravestein het tot een tiebreak in de tweede set 
en wonnen Peter van Wilgen en Charley Daens van Swelm in hun enkelspelen en beiden zelfs met 6-3 de eerste 
set. Jasper Hunting, Maarten Kamermans en Eric Haase stelden in het vervolg echter orde op zaken. 
Simonis bleef bij Vredenburch ongeslagen. Hij zegevierde met Van Wilgen na twee tiebreaks over het Hilversumse 
koppel Dijkstra met Haase. Hunting en Kamermans brachten voor ’t Melkhuisje een belangrijke vierde punt binnen. 
Aan Rijswijkse kant ontbrak de smaakmaker Thomas Gloudemans. De jonge Nootdorper maakte bij het ITF Future-
toernooi in het Zweedse Bastad zijn internationale debuut bij de grote mannen. Hij verloor in de kwalificaties in 
twee sets van de Australiër Blake Mott. ,,Natuurlijk jammer, dat hij er niet bij is’’, zei Vredenburch-coach Chris 
Gielisse. ,,Maar hij kan onze degradatie niet voorkomen. Ondanks dat hebben we een prachtig jaar. De promotie 
van het tennis en onze club is groot. Het was Moederdag, maar rond 15:00 zat ons park weer helemaal nokkie vol.’’ 
 
 


