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TOS Bergeijk, ELTV/Radson en Simpelveld op weg naar de play-offs Eredivisie Heren  

 
Bergeijk/Hilversum/Apeldoorn – Drie ploegen hebben op de derde speeldag in de Eredivisie Heren een belangrijke 
stap op weg naar de play-offs van de Eredivisie Heren gezet. TOS Bergeijk rekende met maximale cijfers af met het 
bezoekend Dash’35 uit Dordrecht en werd daarmee alleen koploper in de reguliere competitie. ELTV/Radson zette in 
Hilversum een concurrent voor de deelname aan het als landskampioen op eigen park georganiseerde play-offs opzij. 
’t Melkhuisje boog met 4-2. Simpelveld verraste in Apeldoorn de nieuwkomer in de eredivisie, Coldec/De Manege, met 
5-1 en is daarmee opnieuw kandidaat voor een van de vier plaatsen bij het slotakkoord. TC Nieuwerkerk speelde zich 
met de 6-0 overwinning bij hekkensluiter BSU/Uden voorlopig uit de degradatiezone. 
 
’t Melkhuisje – ELTV/Radson, 2-4  
Voorlopig houdt ELTV/Radson een uitstekend zicht op 
prolongatie van het vorig jaar bij TC Deurne veroverde 
landskampioenschap. De formatie uit Eindhoven, die 
een groep bekende voormalige internationals herbergt, 
was in Hilversum ’t Melkhuisje met 4-2 de baas. In drie 
enkelspelen waren de krachtsverschillen aanzienlijk. 
Paul Haarhuis lijdt in de Eredivisie Heren maar zelden 
een nederlaag. Thuisspeler Maarten Kamermans kon 
de voormalige nummer 1 dubbelaar van de wereld niet 
serieus bedreigen. ELTV-er Bart Beks had na een snel 
gewonnen eerste set in de tweede set beter weerwerk 
van Johan Dijkstra, maar won wel in twee deeltjes, 6-1 
en 7-5. Voor ’t Melkhuisje scoorde de in Hilversum 
nieuwkomer Bart van Monsjou (overgestapt van het uit 
de Eredivisie teruggetrokken TC Deurne) het eerste 
punt tegen ex-wereldranglijstspeler Fernon Wibier. 
Volop strijd op het vierde enkelspel waar Hendrik-Jan 
Davids na een polsblessure zijn rentree maakte. De 
ook al voormalig wereldranglijstspeler miste nog ritme, 
maar boog de eerste set na achterstand en ook de 
derde set na een 2-0 achterstand toch om naar winst. 
 

 
Eric Haase speelde toch nog even in een spaarzaam zonnetje. Foto: 
Klaas-Pieter Rieksen, Melkhuisje. 

 
Uiteraard stelden de dubbelspecialist Haarhuis naast 
Stef Noteboom de zege van ELTV/Radson veilig. Maar 
met erg veel moeite. Na verlies van de eerste set in de  
tiebreak, werd pas met 6-4 in de derde set tegen Van 
Monsjou en Dijkstra het vierde punt gepakt. 
 
 

Coldec/De Manege – TV Simpelveld, 1-5  
Twee 4-2 nederlagen leed Simpelveld op rij. Tegen de 
play-off kandidaten TOS Bergeijk en het met Bart van 
Monsjou (ex TC Deurne) versterkte ’t Melkhuisje. De 
deelname vorig jaar aan het slotakkoord smaakte naar 
meer. Met de 5-1 in Apeldoorn zetten de Limburgers 
zich als play-off deelnemer weer op de kaart. 
De ruime overwinning kwam niet helemaal zonder slag 
of stoot tot stand. TVS-kopman Sascha Hesse had drie 
sets nodig voor Marc IJzerman. De tweede Duitser in 
de Limburgse ploeg, Jens Janssen, was in twee close 
sets de meerdere van Bob van Duijn, die op 6-5 in set 
twee vergat uit te serveren. Jeroen van der Ven boekte 
een krappe zege op dubbelaar Bob van de Laar, die 
aan het eind van de lange, natte dag in zijn specialiteit 
met Van Duijn voor Coldec/De Manege tegen Hesse 
en Roy Meessen het enige punt binnenhaalde. Bart 
Sonnenschein pakte voor TVS het derde singlepunt. 
 
TOS Bergeijk – Dash’35 Dordrecht, 6-0  
Met de 6-0 overwinning op Dash’35 is TOS Bergeijk de 
enige lijstaanvoerder in de Eredivisie Heren geworden 
en lijkt de al jarenlange deelname aan de play-offs te 
worden voortgezet. Dash’35 komt acuut in de zorgen. 
Michiel Antheunis, Thomas Rohof, Stefan Aarts en 
Sander van Dongen kwamen tegen Glen Smits, Robert 
Fox, Koen van den Berge en Paul Jansen niet  in de 
problemen. Antheunis en Ronald Tijveleijn hadden in 
hun dubbel drie sets nodig voor Smits en Fox. 
 
BSU/Uden – TC Nieuwerkerk, 0-6  
De ene 6-0 is de andere niet. Bij BSU/Uden tegen TC 
Nieuwerkerk werd tot ver na zonsondergang gespeeld. 
Niet alleen vanwege de vele overkomende regenbuien, 
maar ook door de inzet van de thuisploeg. Rob Kardol, 
Toine Weemen en Mark Liet verloren hun enkelspelen 
tegen Yoran Verschoor, Chris Berkouwer en Bart van 
den Berg allen na drie sets, maar wonnen de tweede 
set allen via de tiebreak. Frank van Summeren en Liet 
verloren voor een druk bezet terras en heel sfeerrijk 
clubhuis hun dubbel tegen Rick Schalkers en Sabin 
Tigu met 10-8 in de tiebreak van de derde set. 

 


