
Perry KNLTB landelijke competitie 2011 
Eredivisie Heren – afdeling 0500 

Verslag speeldag 7 – zondag 29 mei 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

 
Dash’35 ontsnapt aan degradatie  
 
Dordrecht – Met de 4-2 overwinning op de slotdag van de competitie ontsnapte Dash’35 uit Dordrecht aan 
degradatie uit de eredivisie en liet de formatie van Verenigings Competitie Leider (afgekort VCL), teamcaptain 
en speler Leon Niemantsverdriet ’t Melkhuisje met een stevig baalgevoel achter. ,,We hebben gefaald’’, 
constateerde woordvoerder Jasper Hunting in het regionale dagblad de Gooi en Eemlander dan ook. 
 
,,Eigenlijk ongelooflijk’’, vertelde Niemantsverdriet na afloop. ,,We hadden er niet meer op gerekend. Twee 
punten achterstand en zij kwamen tijdens de competitie steeds beter in vorm en boekten steeds betere 
resultaten. Aan de andere kant. Persoonlijk kon ik echt niet mee op eredivisieniveau, maar de andere spelers 
konden het niveau wel aan.’’ 
Op die ene dag, de slotdag was de vorm er bij drie van de vier spelers. Jotham Maarsen, die op de derde 
speeldag geblesseerd moest afhaken, maakte zijn volledige rentree. De opstelling van Dash’35 stak precies 
goed in elkaar. Het kwartet kreeg na de ploeguitwisseling steeds de gewenste opponent tegenover zich. 
Kopman Rens in ’t Veld won na een gelijkopgaande driesetter van Eric Haase. Op single twee was Glen Smits 
met 7-5 en 6-0 te sterk voor Hunting. In de tweede serie enkelspelen kon Mark Willems in beide sets tegen 
Johan Dijkstra een break plaatsen. Op eigen service was Willems niet te pakken. 6-4 6-4. Bijna was het 4-0, 
maar Maarsen leed in de tiebreak van de derde set tegen Maarten Kamermans zijn enige competitienederlaag. 
Nog kon ’t Melkhuisje aan degradatie ontsnappen. De beide dubbels winnen, het sterkste onderdeel bij de 
geroutineerde Hilversummers, was voldoende. Smits en In ’t Veld werden de opmerkelijkste nieuwkomers in de 
eredivisie na 6-2 en 6-2 tegen Dijkstra en Haase. ,,Dat is toch ook wel een leuke uitdaging, kampioen worden in 
de hoofdklasse’’, zag Hunting de toekomst meteen positief in. 
 
ELTV, TC Deurne en TOS Bergeijk vertegenwoordigen Eindhoven in play-offs   
Wat betreft de play-offs was de competitie na de zesde speeldag feitelijk al gelopen. Simpelveld moest bij ELTV 
een grote nederlaag voorkomen en deed dat met 4-2 verlies ook. Dat het Rijswijkse Vredenburch zou stunten 
bij Deurne werd niet verwacht, 5-1 verlies voor de degradant. TOS Bergeijk speelde netjes 3-3 gelijk tegen 
Nieuwerkerk. 
Bij ELTV werkten de kopmannen Paul Haarhuis en Jeroen van der Ven een thriller af. De voormalige 
wereldtopper en nummer 1 dubbelaar won in drie sets en onderstreepte daarmee nog eens zijn vorm voor de 
play-offs. Hendrik-Jan Davids verloor in drie sets van de Duitser Jens Janssen, terwijl Bart Sonnenschein voor 
Simpelveld tegen Wim Lemckert het tweede punt binnenhaalde. 
Vredenburch verscheen in Deurne met slechts twee spelers. Ook hier een titanenstrijd voor de twee 
kopmannen Bart van Monsjou en Yorick Simonis. Ook hier zegevierde de thuisspeler met 6-4 in de derde 
doorgang. Via het dubbelspel met Peter van Wilgen pakte Simonis toch nog een punt. 
De kopmannen van TOS Bergeijk en Nieuwerkerk legden elkaar eveneens het vuur na aan de schenen. Bas 
Struijk, de puntenpakker bij de bezoekers was met 7-5 derde set de sterkste. Na Yoran Verschoor tegen 
Sander van Dongen leverde het dubbel van Chris Berkouwer en Verschoor het derde punt op. Stefan Aarts en 
Michiel Antheunis bleven bij TOS ongeklopt. 
 
 
 
 

 


