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TOS Bergeijk met 6-0 winst bij Nieuwerkerk sterke lijstaanvoerder in de Eredivisie Heren  

 
Nieuwerkerk/Dordrecht – Met de onverwachte, maximale 6-0 overwinning bij Nieuwerkerk werd TOS Bergeijk de 
trotse en sterke lijstaanvoerder van de Eredivisie Heren. ELTV/Radson met de 4-2 overwinning op Coldec/ 
De Manege en Melkhuisje met een even grote zege bij Simpelveld namen eveneens een voorschot op hun 
deelname aan de play-offs, die op zaterdag 16 en zondag 17 juni bij het Eindhovense ELTV worden verspeeld. Het 
duel tussen Dash’35 en nieuwkomer BSU/Uden eindigde na veel strijd met 5-1 in het voordeel van de Dordtse 
thuisploeg. 
 
Nieuwerkerk: Nieuwerkerk – TOS Bergeijk, uitslag 0-6  
Beide ploegen spelen al jaren in de Eredivisie Heren, beide teams stonden al eens of zelfs meerdere malen in het 
fraaie slotakkoord van de competitie, de play-offs. De ontmoeting tussen TC Nieuwerkerk en TOS Bergeijk zou veel 
spektakel moeten brengen, maar werd voor de thuisploeg een deceptie. Waar de Nieuwerkerkers allen van hun 
goede vorm verstoken bleven, was de formatie uit de Bergeijkse bossen op alle onderdelen scherp. 
Het begon voor TOS allemaal met Stefan Aarts, die een break achterstand in de eerste doorgang naar een 5-5 
stand wegwerkte en vervolgens naar 7-5 6-1 winst op Sabin Tigu doorstootte. Aansluitend verraste Sander van 
Dongen de op papier als winnaar ingeschatte Bas Struijk in drie sets. ,,Sander is een prima tennisser’’, verklaarde 
aanvoerder Aarts in zijn vooorbeschouwing op het jaar 2012. ,,Hij boekt goede resultaten in de toernooien, in de 
competitie kwam dat er nog niet helemaal uit.’’ Met de zege op Struijk bewees Van Dongen de waarde die zijn 
captain hem al toekende. 
 

 Sander van Dongen 
 
Op de enkelspelen 3 en 4 waren de oerdegelijke Belg Michiel Antheunis en de nieuwkomer bij TOS, Ronald 
Tijveleijn in twee sets ruim te sterk voor een onrustige Rick Schalkers en een soms iets te laconieke Yoran 
Verschoor. De TCN pr-vrouw Tineke Sigmond tenslotte: 
,,Beide dubbels leken punten op te gaan leveren, ze begonnen sterk (met 6-4 setwinst), maar gingen in de derde 
set uit als een nachtkaars.’’ 
 
Eindhoven: ELTV/Radson – Coldec/De Manege, uitslag 4-2  
Ondanks het ontbreken van kopman Paul Haarhuis bij de vier enkelspelen bracht landskampioen ELTV/Radson het 
duel met de nieuwkomer in de Eredivisie Heren met 4-2 tot een goed einde. ,,Maar het had ook anders kunnen 
gaan’’, vertelde aanvoerder Stef Noteboom na afloop. ,,Dit Coldec/De Manege beschikt over een heel degelijk team 
zonder zwakke punten. Ik raakte zelf aan het begin van mijn single tegen Michel Bouwmeester licht geblesseerd, 
maar ik voelde ondanks dat, dat ik hem kon hebben. Op karakter eruit gesleept, alleen dubbelen ging daarna niet 
meer. We hadden het voordeel, dat Paul inmiddels terug was van zijn verplichtingen en op mijn plek de dubbel kon 
spelen. Anders hadden die partij moeten opgeven.’’ Het vervangen van een dubbelaar voor aanvang van die 
dubbels is sinds kort in de Eredivisie Heren toegestaan. Dit is bijvoorbeeld gelijk aan de Davis Cup waar in februari 
Robin Haase tegen Finland de plek naast Jean-Julien Rojer innam van Jesse Huta Galung. 
 

 



Bart Beks en Jurriaan Berendes openden voor ELTV/Radson het duel met Coldec/De Manege, dat als nieuwkomer 
toch als outsider voor deelname aan de play-offs wordt gezien. Waar Beks op Marc IJzerman ingespeeld moest 
raken, kende Berendes een vliegende start. Na een verloren tiebreak van de eerste set, kon de Eindhovense 
kopman het spel van IJzerman voldoende ontregelen om toch na drie sets te zegevieren. Berendes kon zijn niveau 
in de tweede en derde set niet vasthouden. Fernon Wibier was op enkelspel 3 in twee sets duidelijk te sterk voor 
Bob van der Laar, zodat door de zege van Noteboom een 3-1 tussenstand na de enkelspelen werd bereikt. 
Met de voormalig nummer 1 van de wereld in de dubbels Haarhuis in de gelederen kon de eindzege ELTV/Radson 
niet meer ontgaan. Met Wibier werden IJzerman en Bouwmeester in twee sets verslagen. Het vaste koppel van 
Van Duijn met Van de Laar (uit de mooie tijden van het uit de gemengde competitie teruggetrokken De Manege) 
was in twee sets de baas over Beks met Berendes. 
 
Simpelveld: Simpelveld – Melkhuisje, uitslag 2-4  
De 4-2 overwinning van Melkhuisje bij Simpelveld zou aan het eind van de reguliere, zeven speeldagen durende 
competitie wel eens een voorbeslissing kunnen worden waar het de deelname aan de play-offs betreft. In totaal 
won thuisclub TVS vier games meer dan de opponent uit Hilversum. Dat feit werd gerealiseerd door de Duitse 
kopman Sascha Hesse en ras-Limburger Jeroen van der Ven, die hun tegenstanders, Eric Haase en Jasper 
Hunting, beiden met 6-2 6-0 oprolden. Bart van Monsjou, tegen Oosterbuur Jens Janssen en Maarten Kamermans 
tegen de lokale held Roy Meessen brachten beiden met tweemaal 6-4 de stand na de enkelspelen weer in 
evenwicht. 
De beide dubbels brachten het publiek in Simpelveld veel spanning, maar niet een winstpunt voor tenminste een 
heel verdiend 3-3 gelijkspel. Van Monsjou en Johan Dijkstra bleven na een ware thriller met 6-7 en tweemaal 7-5 
tegen het goed op elkaar ingespeelde duo Hesse/Janssen nipt overeind. Hunting en Kamermans haalden het punt 
in twee sets binnen, Van der Ven en Bart Sonnenschein met lege handen achter latend. 
 
Dordrecht: Dash’35 – BSU/Uden, uitslag 5-1  
Eigenlijk moest Dash”35-voorzitter Hans Ruben snel naar huis, maar het vierde enkelspelpunt voor zijn 
vlaggenschip zien binnenhalen door Jotham Maarsen was toch ook iets dat niet gemist mocht worden. Het tekent 
de preses die in zijn bestuurstijd als competitieleider zijn club een keer de begeerde landstitel zag veroveren en 
dus in het volgende jaar ook de play-offs mocht organiseren. ,,Dit is een belangrijk punt en wordt een belangrijke 
overwinning voor ons’’, sprak Ruben. ,,De spelers van toen zijn gestopt en dit team is minder sterk. Hoe ruimer we 
winnen, des te groter de kans dat we ons in de eredivisie handhaven. Prettig ook, dat we Uden thuis ontmoeten, ik 
ga er vanuit dat andere teams die bij hen op het kunstgras spelen nog wel punten zullen laten vallen.’’  
 
Het enkelspel tussen Maarsen en Udenaar Rob Kardol vormde het zinderend hoogtepunt van de tweede speeldag 
op Dash’35. Bea Kardol van BSU/Uden bericht erover: ,,Rob Kardol leek in zijn single voor de eerste winst van het 
herenteam te tekenen. Met sterk tennis won hij de eerste set, kwam in de tweede set met 4-1 en 5-3 voor, maar 
verzuimde de wedstrijd af te maken. Het draaide daardoor uit op een tiebreak, die Rob met 6 unforced errors aan 
de tegenstander liet. In de derde set leek Rob orde op zaken te stellen. Hij kwam opnieuw ruim voor (5-3!) en kreeg 
drie wedstrijdpunten. Hij leek er één van te verzilveren, maar de bal werd na enige discussie uit gecalled.  
De tiebreak waar het op uitdraaide, was een kopie van de tweede set, opnieuw 7-2 voor de tegenstander. Na 3 ½ 
uur tennis stond ook Rob met lege handen.’’ 
Eerder hadden Glenn Smits en Robert Fox na twee sets tegen Frans van Summeren respectievelijk Twan Weemen 
de eerste twee punten voor Dash’35 binnengebracht. De nieuwkomer in de Dordtse formatie Paul Jansen had drie 
sets nodig voor Patrick van Lokven, die na het binnenhalen van de tweede reeks iets te enthousiast doorging en 
zich te vaak versloeg. Toch haalde BSU/Uden het eerste competitiepunt binnen. Van Summeren en Weemen 
bleven tegen Maarsen en Jansen aan de goede kant van de score. Smits en Fox tekenden voor het vijfde Dordtse 
punt 


