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Strijd tussen play-off kandidaten Melkhuisje, Simpelveld en Nieuwerkerk is losgebarsten  
 
De play-offs van de Eredivisie Heren bereiken vormt bij het Hilversumse Melkhuisje, Simpelveld en Nieuwerkerk de zo 
heldere doelstelling van het competitieseizoen 2012. De 5-1 overwinning die alle drie kemphanen boekten bij Dash’35 
Dordrecht, tegen hekkensluiter BSU/Uden, respectievelijk tegen eredivisiedebutant Coldec/De Manege gaf invulling 
aan het doel, de onderlinge verschillen bleven echter bestaan. De strijd zal komende weken in alle hevigheid verder 
losbarsten. De Eindhovense derby tussen de twee koplopers ELTV/Radson, dat drie van haar toppers miste, en TOS 
Bergeijk, eindigde, eveneens met 5-1, in het voordeel van de bezoekers. 
 
Dash’35 Dordrecht - ’t Melkhuisje, 1-5  
In de openingspartijen leek de ontmoeting tussen Dash 
’35 en play-off kandidaat ’t Melkhuisje een langdurige 
en mogelijk spannende vierde speeldag te worden. De 
Dordtse kopman Glenn Smits won de eerste set met 6-
4 van Bart van Monsjou, die bij de Hilversummers de 
grote puntenpakker is. In de tweede en derde set wist 
de van het uit de competitie teruggetrokken TC Deurne 
overgekomen speler zijn ongeslagen status toch weer 
te handhaven. Robert Fox won voor Dash ’35 wel zijn 
single tegen Johan Dijkstra. 
Het werden de enige wapenfeiten voor de thuisploeg, 
die in de overige partijen van Jasper Hunting, Maarten 
Kamermans en dubbelaar Eric Haase geen kans meer 
kregen. ,,We gaan het heel moeilijk krijgen om aan 
degradatie te ontsnappen’’, stelde Smits somber vast. 
 

 
Bart van Monsjou behield zijn ongeslagen status. 
Dash-man Robert Fox ziet het met leedwezen aan. 
Foto Klaas-Pieter Rieksen, Melkhuisje. 

 
 

TC Nieuwerkerk - Coldec/De Manege, 5-1  
 

 
Bas Struijk, fel bevochten zege. Foto Paul Verschoor. 

 
Het treffen tussen TCN-er Bas Struijk en Manege-man 
Bob van Duijn werd het sleutelduel voor de grote zege 
van Nieuwerkerk tegen Coldec/Manege. ,,Bij een 3-4 
stand derde set kantelde de partij. Struijk slaagde erin 
met mooi gespreide slagen zijn punten op te bouwen 
en een break te forceren waarmee hij uitliep naar een 
6-5 voorsprong. Op eigen service verzilverde hij zijn 
tweede matchpoint, 3-6 6-4 7-5’, ‘zei Tineke Sigmond. 
De overige singles vergden maar twee sets. Bob van 
de Laar en Michel Bouwmeester wonnen voor de 
Apeldoorners hun dubbel tegen Rick Schalkers/Sabin 
Tigu in de tiebreak van de derde set, 4-6 6-2 6-7 (5). 
 
Simpelveld – BSU/Uden, 5-1  
In vijf duels was Simpelveld superieur aan BSU/Uden. 
Alleen Rob Kardol kon tegen Roy Meessen voor een 
Brabants punt zorgen  ,,Na 6-4 in de eerste set kwam 
Rob op 5-3 en 40-0 voor, maar hij wist de matchpoints 
niet te verzilveren. Een game later trok hij de partij toch 
verdiend naar zich toe’’, meldde Udense Bea Kardol. 
 
ELTV Radson Eindhoven - TOS Bergeijk, 1-5  
Paul Haarhuis, Hendrik-Jan Davids en Stef Noteboom 
ontbraken bij ELTV/Radson. TOS Bergeijk was dus te 
sterk. De enig overgebleven Lichtstad-topper, Fernon 
Wibier, rekende kundig af met Ronald Tijveleijn, 5-1. 

 


