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Deurne plaatst zich met maximale winst op naaste rivaal TOS Bergeijk voor play-offs  
 
Hilversum/Deurne – Met de maximale 6-0 overwinning van TC Deurne op TOS Bergeijk zijn de rollen in de 
eredivisie heren volledig omgedraaid. De landskampioen weet zich met die zege verzekerd van de play-offs, op 
18 en 19 juni op de eigen Kasteeltuin. Met het zwaar bevochten 3-3 gelijkspel tegen TVS Simpelveld draagt  
’t Melkhuisje de voorlaatste plaats op de ranglijst over aan Dash’35 Dordrecht, dat met 5-1 van ELTV 
Eindhoven verloor. Twee punten weer voor Vredenburch in de Zuid-Hollandse derby tegen TCN Nieuwerkerk, 
2-4. 
 
Hilversum: Melkhuisje –Simpelveld, uitslag 3-3, sets 8-7  
Vorig seizoen nog deelnemer aan de play-offs bij TC Deurne. Dit jaar in de eerste vier speelrondes een 
degradatiekandidaat. ’t Melkhuisje nam zich voor de laatste thuiswedstrijd tegen TVS Simpelveld te gebruiken 
om zich een betere uitgangspositie voor handhaven te verschaffen. 
De thuisploeg moest er bikkelhard voor werken om uit de bijna fatale achterstand terug te komen. Eric Haase 
immers boog als kopman na drie sets voor Limburger Jeroen van der Ven, 4-6 6-3 4-6. Jasper Hunting kreeg 
geen kans tegen de van TC Venlo overgekomen Duitser Sascha Hesse en ook Maarten Kamermans smaakte 
het zoet der overwinning niet. De tweede oosterbuur in de Simpelveld-formatie, Jens Janssen, was in de 
tiebreak de koelbloedigste. Met Johan Dijkstra begon echter de victorie. De linkshander klopte Bart 
Sonnenschein via een tiebreak en een snelle tweede reeks. 
 

  
Maarten Kamermans, nederlaag in de tiebreak derde set. 

 
Uit het regionale dagblad de Gooi- en Eemlander: 
In de dubbels gingen de Hilversummers voor een gelijkspel en dit werd uiteindelijk ook bewerkstelligd. Haase 
en Dijkstra wonnen in drie sets van Jeroen van der Ven en Roel Meessen. In de laatste partij versloegen 
Kamermans en Hunting de Duitsers Janssen en Hesse: 6-2, 7-5. ,,Zwaarbevochten’’, vond speler Hunting. 
,,Misschien had er nog meer ingezeten, maar na een 3-0-achterstand moeten we hier vrede mee hebben.’’ 
Hunting heeft er vertrouwen in dat ’t Melkhuisje eredivisionist blijft. ,,We klimmen nu en gaan ook steeds beter 
spelen. We zien het weer positief in.’’ 
 

 



Deurne: Deurne – TOS Bergeijk, uitslag 6-0  
Bij een 6-0 eindstand zou met aanvoerder Daan van Osch gesteld kunnen worden, dat TC Deurne de 
gevreesde tegenstander TOS Bergeijk haar plek heeft gewezen. In elk geval is de maximale uitslag opmerkelijk, 
al zouden de rollen tijdens de play-offs gewoon weer omgedraaid kunnen zijn. De vorm van de dag bepaalt 
immers meestal de uitslag. 
 
Uit het verslag, dat Van Osch wekelijks voor de website van zijn ploeg Deurne maakt: 
,,Kevin Deden en Martijn Helmonds beten voor ons het spits af in de eerste twee enkelspelen. Kevin speelde 
tegen Thomas Rohof en zegevierde in twee sets. Het enige waar Kevin het lastig mee had was het verzilveren 
van matchpoints. Op 5-3 kreeg hij er al een stuk of vier om vervolgens op 5-4 op zijn zevende matchpoint toe te 
slaan, 6-2 6-4. Martijn Helmonds nam het op tegen de Belg Michael Antheunis. Het werd een waar gevecht dat 
in de derde set beslist zou gaan worden. In die set zette Martijn direct een tandje bij, wat resulteerde in een 
break op Antheunis zijn service. Martijn hield knap stand en nam daarmee zijn revanche voor de vorige maal 
geleden nederlaag, 6-3 2-6 6-2. 
Twee jaar terug won Bart van Monsjou in een ware thriller met 7-6 derde set van Sander van Dongen. 
Ditmaal ging het anders. Bart was vanaf het begin de bovenliggende partij. Na winst van de eerste set keek hij 
tegen een beter spelende Van Dongen tegen een break achterstand aan. Halverwege de set wist hij deze 
ongedaan te maken om vervolgens door te stomen naar set en partijwinst 6-2 6-4. 
De eerste game die Ruben de Kleijn tegen Stefan Aarts serveerde duurde ongeveer 15 minuten. Hij moest de 
nodige breakpunten wegwerken, maar won deze belangrijke game wel. Vanaf de 1-0 stand speelde Ruben 
ontketend en liet hij zien waarom hij in de top van Nederland heeft gespeeld. Aarts kon veel ballen alleen maar 
keepen en verloor met 6-2. In de tweede set brak Ruben weer direct door de service van Aarts heen. Zelf 
serveerde hij daarna sterk, 6-3.’’ 
Van Monsjou en Helmonds brachten in hun dubbel na twee sets tegen Aarts en Rohof het vijfde punt voor 
Deurne binnen. De gelegenheidscombinatie van Deden met De Kleijn zorgde aan het eind van de dag voor een 
ware apotheose. Antheunis en Van Dongen wonnen met regelmatige cijfers de eerste set, maar via de 
tiebreaks in de tweede en derde set werden Deden en de Kleijn toch winnaars.  
 
Rijswijk: Vredenburch – TCN Nieuwerkerk, uitslag 2-4  
‘’Play-offs ver weg voor Nieuwerkerk’’, kopte PR-functionaris Tineke Sigmond in haar persbericht over de vijfde 
wedstrijd van haar club bij het Rijswijkse Vredenburch. In werkelijkheid is de achterstand op TOS Bergeijk nog 
maar twee punten en staat het rechtstreekse duel tussen de nummer 4 en 5 van de ranglijst op de slotdag op 
het programma. 
Voor Nieuwerkerk maakte Chris Berkouwer ditmaal het verschil. Uit het persbericht van Sigmond: 
,,Chris Berkouwer behaalde een knappe overwinning tegen de pas 17-jarige Thomas Gloudemans die onlangs 
nog zijn internationale debuut maakte bij het ITF Future-toernooi in het Zweedse Båstad (2-6 1-6). Het duo 
Sabin Tigu/Berkouwer redde het echter niet tegen Ravenstein/Gloudemans (6-4 6-3). Vooral Gloudemans 
revancheerde zich voor zijn matige spel in de single.’’ 
 

  
Chris Berkouwer, singlewinst 

 
Non-playing captain Chris Gielise had begrip voor het snelle singleverlies van zijn jonge smaakmaker. ,,Zo’n 
internationaal toernooi meemaken maakt veel indruk. Als je dan terug bent in Nederland en in de competitie 
staat, heb je moeite met omschakelen. In de dubbel herstelde Thomas zich volledig. En ik blijf tevreden, want 
de eredivisie trekt ondanks onze nederlagen veel publiek naar het park.’’ 



 
Uit het persbericht van TCN: ,,Bas Struijk beet de kop af tegen Yorick Simonis. In de benodigde derde set leek 
de overwinning bij een 1-5 voorsprong nabij. Bij 2-5 had Struijk zelfs een matchpoint. Simonis knokte zich 
echter helemaal terug in de wedstrijd, zodat het zelfs tot een tiebreak kwam, Struijk wist die alsnog te winnen 
(3-6 6-4 6-7). 
In de tweede single startte Yoran Verschoor niet overtuigend tegen Mark Ravestein, maar maakte dit 
ruimschoots goed in de twee volgende sets (7-6 2-6 0-6). De single tussen Sabin Tigu en Peter van Wilgen was 
met tiebreaks in de eerste twee sets heel lang spannend, maar in de derde set bleek de gedegen spelende Van 
Wilgen de sterkste (7-6 6-7 6-2). 
Voor het verschil tussen winst of gelijkspel werd de laatste dubbel cruciaal. Het inmiddels vaste koppel 
Struijk/Verschoor had moeite met de opponenten Van Wilgen/Simonis. Van Wilgen speelde, net als in zijn 
single tegen Tigu, erg sterk en maakte weinig fouten, terwijl Simonis veel wist af te smashen. Met mooie rally’s 
ging de stand lang gelijk op, totdat TCN van 5-5 uitliep naar 5-7. Een opluchting voor de Nieuwerkerkers omdat 
bij een gelijkspel zelfs degradatiegevaar niet denkbeeldig was.’’ 
 
Dordrecht: Dash’35– ELTV, uitslag 1-5  
,,We hadden flink wat reclame gemaakt over de komst van Paul Haarhuis en Fernon Wibier’’, vertelt speler, 
captain en competitieleider Leon Niemantsverdriet over het duel van zijn Dash’35 tegen de koploper in de 
eredivisie heren, ELTV. ,,Het was heel druk op ons park, maar die twee toppers hebben ze niet gezien. Dat was 
misschien nog wel een grotere teleurstelling dan onze nederlaag. Want daar hadden we wel op gerekend.’’ 
Voor de uitkomst maakte de afwezigheid van Haarhuis en Wibier weinig uit. De topformatie uit de Lichtstad kan 
uit een breed arsenaal putten. 
 
,,Mark Willems kreeg tegen Bart Beks geen kans’’, vervolgt Niemantsverdriet zijn toelichting. ,,Mijn 
tegenstander, Jurriaan Berendes, was ook veel beter dan ik had verwacht. Maar na die snelle 2-0 achterstand 
hebben we het in de overige partijen goed gedaan. Rens in ’t Veld verloor de eerste set heel dik met 6-0, maar 
herstelde zich in de tweede en derde set. Glen Smits speelde drie sets tegen Stephen Noteboom. Die kende ik 
als dubbelaar, maar speelde nu ook een prima single.’’ Davids was in de beslissende fase van zijn single de 
meer ervaren speler, 6-0 3-6 en 6-3. De vele trainingen deze winter wierpen voor Noteboom net geen vruchten 
af. Smits won met 6-1 4-6 6-3. 
Dash’35 leek hard op weg naar en tweede winstpunt toen het dubbel van In ’t Veld met Willems de eerste reeks 
met 6-1 van de nooit samen spelende Beks en Noteboom afsnoepte. Het ELTV-duo raakte beter op elkaar 
ingespeeld en zegevierde alsnog met 1-6 6-4 6-3. Voor Niemantsverdriet en Smits was weinig eer weggelegd 
tegen Davids met Wim Lemckert, zodat de eindstand 1-5 werd. 
 
 


