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Regio Eindhoven beheerst de play-offs, ‘t Melkhuisje lijkt degradatie te ontlopen  
 
Eindhoven – Drie ploegen uit de regio Eindhoven, ELTV, Deurne en TOS Bergeijk staan op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni in de play-offs van de eredivisie heren. Het Limburgse Simpelveld is de vierde formatie die voor 
een zuidelijke tongval tijdens het slotakkoord op het park in de Kasteeltuin in Deurne gaat zorgen. Het 
genoemde kwartet vormt de uitkomst van de resultaten op de zesde speeldag. Met het fraaie 3-3 gelijkspel bij 
ELTV lijkt het Hilversumse Melkhuisje aan degradatie te ontsnappen ten koste van Dash’35, dat met 4-2 bij 
Simpelveld verloor. Op de slotdag staat het duel tussen de twee kandidaten naast hekkensluiter Vredenburch, 
4-2 verlies bij TOS Bergeijk, op het programma. Wint Dash’35 op eigen grond met 4-2 dan is ’t Melkhuisje 
alsnog het haasje.  
 
Eindhoven: ELTV – ‘t Melkhuisje, uitslag 3-3, sets 7-6  
,,Paul wordt straks bij de play-offs de te kloppen man’’, weet aanvoerder captain Stephen Noteboom van ELTV 
over de vorm waarin zijn kopman Paul Haarhuis dit jaar verkeert. ,,Hij is topfit en speelt ook nog competitie in 
Duitsland. In zijn laatste drie partijen verspeelde hij maar één game.’’ Johan Dijkstra, de kopman van 
tegenstander ’t Melkhuisje kreeg dan ook geen enkele kans tegen de voormalige nummer 1 van de wereld in de 
dubbels. Ook het parallel verspeelde tweede enkelspel van Fernon Wibier tegen Maarten Kamermans leverde 
een punt voor ELTV op. 
Bij een 2-0 achterstand gingen bij de spelers van ’t Melkhuisje de koppies niet hangen, maar werden de 
mouwen opgestroopt. Jasper Hunting herstelde zich van het verlies van de eerste reeks en won in drie deeltjes 
van Hendrik-Jan Davids. Eric Haase snelde in twee sets langs Jurriaan Berendes. De twee dubbels leverden 
ook een puntendeling op. Haase bleef ongeslagen door zijn samenspel met Dijkstra van Noteboom en Wibier te 
winnen. Specialist Haarhuis en Davids waren veel te sterk voor Kamermans en Hunting. ,,Dit is een mooi 
resultaat’’, stelde speler Jasper Hunting in het regionale dagblad De Gooi- en Eemlander. ,,Dit zijn weer 
belangrijke punten voor ons. Het moet raar lopen willen we niet in de eredivisie blijven.’’ 
 
Simpelveld: Simpelveld – Dash’35, uitslag 4-2  
Leon Niemantsverdriet zag de 3-3 eindstand bij degradatierivaal Melkhuisje met lede ogen aan. ,,Wij hadden 
wellicht ook 3-3 kunnen spelen. Maar zo’n Duitser als Sacha Hesse is voor ons toch te sterk.’’ 
 

  
Sacha Hesse, de sterke Oosterbuur van TVS Simpelveld 

 
,,Mijn single tegen Hesse was dan ook vooral een opofferingspartij’’, vervolgde Niemantsverdriet die als spelend 
captain bij Dash’35 fungeert. ,,Daardoor kregen mijn medespelers kansen op een goed resultaat. Glen Smits 
speelde bij ons de partij van de dag. Helaas won hij hem net niet.’’  

 



De Duitser Jens Janssen bleef Smits met een neuslengte voor (5-7 7-5 6-4) en bracht daarmee de tussenstand 
na de vier enkelspelen op 3-1 voor Simpelveld. Het tweede punt voor de Limburgers kwam op naam van Jeroen 
van der Ven, net als Hesse met de speelsterkte 2 getooid. Hij won in straight sets van Dash’35 kopman Mark 
Willems. Rens in ’t Veld won in twee reeksen van Bart Sonnenschein en daarmee tevens het eerste punt voor 
de bezoekers. 
 
In de twee dubbels ging Simpelveld door Hesse met Van der Ven te laten samenspelen uit van tenminste één 
punt. De uitslag tegen Mark Willems en In ’t Veld was close, 7-6 en 6-3. Het tweede ging naar de 
Dordrechtenaren. Smits en Jotham Maarsen waren met dezelfde cijfers te sterk voor Janssen en Roy Meessen. 
,,We hebben Jotham laten dubbelen’’, meldde Niemantsverdriet over de rentree van Maarsen. ,,Voor zijn 
blessure heeft hij drie partijen voor ons gespeeld. En ook alle drie gewonnen. Hij is precies op tijd fit om op de 
slotdag in onze sterkste opstelling te spelen.’’ 
 
,,Onze deelname aan de play-offs staat wel vast’’, vertelde de PR-man van Simpelveld, Ruurd Polderman.  
,,We zijn geen favoriet, maar gaan zeker voor een zo goed mogelijk resultaat. Bij onze thuiswedstrijden was het 
altijd druk en was er een prima sfeer. We zijn aan het onderzoeken om met een bus met fans in juni naar de 
play-offs in Deurne te komen.’’  
 
Nieuwerkerk: Nieuwerkerk –Deurne, uitslag 2-4  
Met de 4-2 winst stelde ook Deurne zijn deelname aan de op eigen park georganiseerde play-offs definitief 
veilig. Door de uitslag blijft Nieuwerkerk van een trip naar Deurne zoals vorig seizoen verstoken. Want dat het 
team uit de regio Rotterdam via een 5-1 overwinning op de slotdag  bij TOS Bergeijk zich alsnog plaatst, wordt 
als hoogst onwaarschijnlijk ingeschat. 
 
Tineke Sigmond van TC Nieuwerkerk bericht: 
,,De vorige ontmoeting tussen TCN en Deurne was tijdens de zinderende finaledag van de play-offs elf 
maanden geleden. Hierbij kwam TCN net één set te kort voor het landskampioenschap. Na het vertrek van 
twee sterspelers versterkte Deurne zich dit seizoen met twee uitstekende vervangers. De Duitser Kevin Deden 
(nummer 964 ATP ranking) en eerder actief bij toenmalig landskampioen Venlo) en de Belg Joris de Loore (4de 
van de wereld bij de junioren) completeren het huidige team.’’ 
 

 
Bas Struijk wint het enige singlepunt voor TC Nieuwerkerk. Foto Paul Verschoor 

 
,,Bas Struijk zorgde net als vorige week (tegen Yorick Simonis van Vredenburch, red.) voor spanning en 
sensatie. In de derde set en bij een 5-2 voorsprong lukte het hem maar niet om Martijn Helmonds op de knieën 
te krijgen. Helmonds bracht eindeloos de vele echte “winners” van Struijk prachtig terug, waardoor het publiek 
kon genieten van mooie rally’s. Maar ook zag men dat Struijk soms wanhopig zelf de fout in ging. Het kwam tot 
een tiebreak die volledig gelijk op ging. Bij een stand van 5-6 kon Helmonds uitserveren voor de wedstrijd, maar 
verzuimde dit echter met een dubbele fout. Vervolgens overleefde Struijk nog twee matchpoints waarna hij met 
10-8 alsnog zegevierde.’’ 
 
Uit het verslag van Deurne-aanvoerder en dubbelaar Daan van Osch: 
,,Tegen Nieuwerkerk speelden Joris de Loore en Kevin Deden mee. Normaal gesproken speelt er maar een 
van hen, maar Joris had nog maar twee keer meegespeeld en moest om speelgerechtigd te zijn voor de play-
offs nog tenminste een derde keer spelen.’’ 
 



  
Kevin Deden, de sterke Oosterbuur bij TC Deurne. 

 
,,Kevin en Joris moesten het spits afbijten tegen respectievelijk Sabin Tigu en Yoran Verschoor. Beide 
wedstrijden verliepen identiek. In het begin van de wedstrijd een gelijk opgaande strijd maar daarna liepen onze 
spelers over hun opponent heen, 6-3 6-1. Bart van Monsjou trad aan tegen een vaste waarde van Nieuwerkerk 
Chris Berkouwer. Bart haalde met zijn ijzersterke service veel punten binnen. Het leverde een degelijke 
overwinning op 6-1 en 6-2. Martijn Helmonds speelde een spannende partij met een knotsgekke derde set, die 
in de tiebreak verloren ging. 
Bart en Kevin speelden het eerste dubbel tegen Rick Schalkers en Tigu. Na een 4-2 achterstand werd de partij 
in twee sets gemakkelijk gewonnen. Ook Gavin du Porto wilden we speelgerechtigd laten zijn voor de play-offs. 
Hij werd opgesteld in de tweede dubbel samen met zijn aanvoerder. In de derde set kregen we onze kansjes, 
maar helaas verloren we deze met 3-6.’’ 
 
Bergeijk: TOS Bergeijk – Vredenburch, uitslag 4-2  
Met twee invallers, maar zeker niet de minsten, versloeg TOS Bergeijk nieuwkomer en smaakmaker 
Vredenburch met 4-2. Een uitslag, waarmee de Brabanders zich met ELTV en Deurne zo ongeveer zeker 
weten van een plaats in de play-offs. Een uitslag waarmee de Rijswijkers zeker zijn van degradatie naar de 
eredivisie. Aanvoerder en technische man Chris Gielisse telt de zegeningen van het avontuur. ,,Thomas 
Gloudemans speelde bij ons een sterke single. Peter van Wilgen kwam in de derde set net tekort. Dat is een 
beetje tekort aan routine. En misschien geldt dat wel voor het hele team: op beslissende momenten een beetje 
tekort aan kwaliteit. Het was een mooi jaar voor de club, we gaan zeker proberen binnen een jaar terug te 
keren. De basis is breder geworden, ons tweede team wordt bijvoorbeeld kampioen in de tweede klasse.’’ 
Stefan Aarts en invaller Joris van Eck, eveneens getooid met speelsterkte 2, ondervonden niet teveel 
problemen van Yorick Simonis en Charley Deans van Swelm. Frederik van der Ven, de invaller uit het eerste 
gemengde team van TOS Bergeijk speelde de zinderende marathon tegen Van Wilgen en bleef in de derde set 
met 7-5 aan de goede kant van de score. Thomas Rohof was niet opgewassen tegen Gloudemans. De beide 
dubbels werden gedeeld met Aarts en Rohof als winnende TOS-sers en met Simonis met Van Wilgen als 
Vredenburch-winnaars tegen Van der Ven en Sander van Dongen. 
 
 
 


