
KNLTB landelijke competitie 2012 
Eredivisie heren – afdeling 0500 

Speeldag 1 – 9 april 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

ELTV/Radson stelt direct haar kandidatuur voor de play-offs van de Eredivisie Heren  

 
Uden – Twee duels uit de openingsronde in de Eredivisie Heren konden ondanks het gestaag neervallend 
hemelwater toch worden afgerond. Landskampioen ELTV/Radson stelde in de wedstrijd bij BSU/LTC Uden direct 
haar kandidatuur voor deelname aan de play-offs. De nieuwkomer op het hoogste competitieniveau boog ondanks 
stevig weerwerk met 6-0. TOS Bergeijk en TVS uit Simpelveld bereikten het vorig seizoen de play-offs, die in juni 
2011 in de Kasteeltuinen van TC Deurne werden verspeeld. Het onderlinge duel op de eerste speeldag van 2012 
eindigde met 4-2 in het voordeel van de thuisploeg, een resultaat dat evengoed omgekeerd had kunnen uitpakken. 
De wedstrijden in Hilversum op de historische gravelbanen van Het Melkhuisje en TC Nieuwerkerk en in Apeldoorn 
van Coldec/De Manege tegen Dash’35 uit Dordrecht werden op respectievelijk 1-1 en 0-0 gestaakt. 
 
BSU/Uden – ELTV/Radson Eindhoven, uitslag 0-6  
Op de valreep werd BSU/ Uden, vorig seizoen als tweede geëindigd in de hoofdklasse, tot de Eredivisie Heren 
toegelaten om de plek van het teruggetrokken Deurne in te nemen. Een opvallende nieuwkomer op het hoogste 
competitieniveau, zoals ook verslaggever Tom Verstegen in de voorbeschouwing in “Sportief Uden” laat weten: 
Vijf tennissers schrijven een heus jongensboek 
Het lijkt een spannend jongensboek: vijf vrienden maken binnenkort hun opwachting in de Eredivisie Heren van het 
vaderlandse tennis. Een team met eigen leden van Lawn Tennis Club Uden dat op eigen kracht de hoogste tree 
bereikt; het is uniek in een wereld waar - het zal geen geheim zijn - het geld rolt en versterking van buitenaf zomaar 
gekocht kan worden. "In het feit dàt we een vriendenteam zijn, schuilt juist onze grootste kracht", stelt Mark Liet, 
één van de spelers van het eerste herenteam. Want daar hebben we het hier over: "We zijn niet bij elkaar gezet, 
we zijn er vóór elkaar." 
 
De 6-0 nederlaag tegen het bezoekende ELTV/Radson zou als een zwarte bladzijde in het jongensboek 
beschouwd kunnen worden. Maar zowel in de voorbeschouwing, waar regelmatig het woord uitdaging valt, als in 
het allereerste wedstrijdverslag van de LTC Uden staan toch vooral positieve geluiden. Bea en Tinie Kardol 
melden: 
Geen van de vier singles en de twee dubbels werd gewonnen, maar het duel werd allesbehalve een afstraffing. 
Frank van Summeren opende de wedstrijd met Paul Haarhuis als tegenstander. Het werd een zinderende eerste 
set, die de uitstekend spelende Frank pas in de tiebreak uit handen moest geven na in de set met 6-5 te zijn 
voorgekomen. In de tweede set kwam Haarhuis al snel op voorsprong door Frank tweemaal te breken en zijn eigen 
opslag te behouden. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Patrick van Lokven bleek niet te zijn opgewassen 
tegen meervoudig Nederlands kampioen Bart Beks, maar ook aan de uitslag van 2-6 en 3-6 gingen vele lange 
games vooraf. Twan Weemen trok in een gelijkopgaande strijd net aan het kortste eind. De eerste set kwam Twan 
met 4-1 voor, maar zijn tegenstander Stef Noteboom boog de partij om en won de eerste set met 6-4 en de tweede 
met 7-5. Mark Liet kreeg voormalig full-prof Fernon Wibier tegenover zich. Hij moest de eerste set met 5-7 aan de 
tegenstander laten, maar de tweede set wist hij, met bij vlagen schitterend tennis, met 7-5 naar zich toe te trekken. 
In de derde set bleek dat Wibier zijn krachten goed had verdeeld en hij serveerde de wedstrijd uit, 6-1. 
Rob Kardol kwam voor BSU/Uden alleen in het dubbelspel in actie. De Udenaar, die zich twee jaar geleden tot 
algeheel militair tenniskampioen liet kronen, kon het met Mark Liet in twee sets niet bolwerken tegen de voormalige 
wereldranglijstspelers Haarhuis en Noteboom. Wibier en Wim Lemckert haalden voor ELTV/Radson, waar Hendrik-
Jan Davids vanwege een blessure ontbrak, het zesde punt binnen. 
 
TOS Bergeijk – TVS Simpelveld, uitslag 4-2  
TOS Bergeijk besliste de twee sleutelpartijen in het treffen met TVS Simpelveld beide in haar voordeel. Maar het 
had anders kunnen lopen. Na de snelle winst voor de Limburgse formatie van coach en teambegeleider Ton 
Boumans van de Duitse topper Sascha Hesse op thuisspeler Sander van Dongen had zijn landgenoot Jens 
Janssen het tweede punt voor het binnenhalen. Tegen de nieuwkomer in het Bergeijkse team, Ronald Tijveleijn, 
liep de Oosterbuur snel naar 6-0 winst uit, maar het vervolg ging toch beduidend moeizamer. Rotterdammer 
Tijveleijn, vele jaren actief in de gemengde competitie bij het nu 100-jarige Juliana uit Hoorn, knokte zich naar winst 
in de tweede set, 6-4, en was ook in de tiebreak van de derde doorgang met 7-3 de sterkste. 
 
Ook bij de tweede twee enkelspelen ging de winst in de sleutelpartij naar TOS Bergeijk. Na de snelle overwinning 
van Bergeijker Thomas Rohof op de Limburger Bart Sonnenschein, kon Jeroen van der Ven de stand weer in 
evenwicht brengen. Tegen de alweer jaren voor de ploeg in de Bergeijkse bossen spelende Belg Michiel Antheunis 

 



won hij de eerste set met 6-4, maar in de tweede set ging het in de tiebreak mis voor de Limburger. De Zuiderbuur 
drukte in de derde reeks naar 6-1 setwinst en een positieve 3-1 tussenstand na de singles door. 
De beide dubbels werden gedeeld. De nieuwe Brabantse combinatie van Antheunis met Tijveleijn was met 
tweemaal 6-4 te sterk voor het goed op elkaar ingespeelde koppel van Hesse met Janssen. Het zuiver Limburgse 
tweetal, Bart Sonnenschein met Van der Ven bleef in twee sets overeind tegen Van Dongen met Rohof. 
 
Het Melkhuisje– TC Nieuwerkerk, uitslag 1-1 afgebroken  
Voor de druilregen kwam konden het Hilversumse Melkhuisje en TC Nieuwerkerk twee partijen tot een einde 
voeren. 
Tineke Sigmond, de pr-vrouw van TC Nieuwerkerk bericht: 
Rick Schalkers won zijn partij tegen Maarten Kamermans overtuigend met 4-6 1-6. In de eerste set wist 
Kamermans nog een achterstand van 2-5 naar 4-5 weg te werken, maar hierna had hij weinig kansen meer.  
 

 Bart van den Berg, foto Paul Verschoor 
 
De tweede single voor TCN werd gespeeld door de 18-jarige Bart van den Berg, die in zijn debuutwedstrijd Bart 
van Monsjou als tegenstander trof. Van Monsjou kwam eerder uit voor oud-landskampioen Deurne, maar na 
terugtrekking van deze ploeg uit de eredivisie, maakte hij de overstap naar Het Melkhuisje en geldt hier momenteel 
als de kopman. Van den Berg, vorig seizoen nog in het tweede herenteam van TCN actief, bood goede tegenstand 
in een partij van hoog niveau. Hij slaagde er echter niet in op beslissende momenten de punten naar zich toe te 
trekken (6-4 en 6-3). 
De partijen van Bas Struijk en Chris Berkouwer tegen respectievelijk Eric Haase en Jasper Hunting werden in de 
eerste set onderbroken door de regen en zullen op de officiële inhaaldag 17 mei afgemaakt worden. 
 
Coldec/De Manege – Dash’35, uitslag 0-0 gestaakt  
Marc IJzerman, kopman van de debutant in de Eredivisie Heren Coldec/De Manege, en tegenstander Glenn Smits 
stonden elf games op de baan. Bij een 6-5 stand en 40 gelijk kwam de regen en was doorspelen onmogelijk. Bob 
van Laar en Dash-speler Jotham Maarsen kwamen tot negen spellen. De thuisspeler start de inhaaldag, 
Hemelvaartdag 17 mei, in elk geval met een set op zak, 6-0 2-1. 
 


