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Dash’35 Dordrecht lachende derde bij de winst van BSU/Uden tegen Coldec/De Manege  

 
Uden – Ineens was daar dat moment van glorie voor BSU/Uden. Na vier zware nederlagen werd dan toch de eerste 
overwinning geboekt. Op eigen kunstgras en voor een enthousiast meelevend publiek werd het 4-2 tegen die andere 
debutant, maar ook degradatiekandidaat in de Eredivisie Heren, Coldec/De Manege. In Eindhoven, waar Dash’35 uit 
Dordrecht met 5-1 verloor van de regerend landskampioen ELTV/Radson, werden de ook voor behoud vechtende 
Dordtenaren de lachende derde. Achter TOS Bergeijk en de Eindhovenaren, die beide inmiddels ongeveer zeker zijn 
van een plekje 16 en 17 juni in de play-offs op de banen van ELTV, spitst de strijd om de twee overige plaatsen zich 
toe. Melkhuisje pakte in Bergeijk drie punten. Simpelveld en Nieuwerkerk hielden elkaar in evenwicht, ook 3-3.  
 
 
BSU/Uden – Coldec/De Manege, 4-2  
 
Een jongensboek werd het genoemd, de doorstoot van 
het vijftal lokale helden verzameld in BSU/Uden naar 
het hoogste niveau van de herencompetitie. Vol trots 
werd het mogelijk spelen tegen de grote Paul Haarhuis 
aangekondigd. De Eindhovenaar werd al op de eerste 
speeldag de flinke publiekstrekker toen landskampioen 
ELTV/Radson op bezoek kwam. Na het 6-0 verlies – 
‘maar we werden niet weggespeeld’ – volgden nog vier 
grote nederlagen, waaronder die in Dordrecht tegen 
Dash’35, een van de twee andere ploegen die voor de 
twee onderste plaatsen in aanmerking kwamen. 
,,Daar zat het ons inderdaad niet mee’’, analyseerde 
Frank van Summeren de situatie in de degradatiezone. 
,,Daar hadden we kansen op een beter resultaat, maar 
ook in de andere wedstrijden waren mogelijkheden. 
Tegen Coldec/De Manege viel alles op zijn plaats. We 
speelden thuis op ons kunstgras voor een meelevend 
publiek. En niemand had een slechte dag.’’ 
 

 
De winnende formatie van BSU/Uden. 
 
Maar er viel ook niets op af te dingen. Kopman Van 
Summeren was in twee sets de meerdere van Marc 
IJzerman. Rob Kardol kreeg in de tweede set tegen 
Bob van Duijn met een tiental setpunten weer kansen, 
maar verzilverde die niet. Patrick van Lokven was met 

tweemaal 6-4 de baas over Bob van der Laar en Mark 
Liet had in de derde set tegen Michel Bouwmeester 
met 7-5 de langste adem. Dat gold voor het dubbel van 
Toine Weemen en Van Summeren tegen IJzerman en 
Bouwmeester, 6-4 derde set. Eerder hadden Van Duijn 
en Van der Laar de kansen op 3-3 levend gehouden. 
 
ELTV Radson – Dash’35 Dordrecht, 5-1  
 
De 5-1 nederlaag bij ELTV/Radson deed Dash’35 wat 
minder pijn toen de uitslag uit Uden werd vernomen. 
Op Hemelvaartsdag 17 mei hebben de Dordtenaren in 
de inhaalwedstrijd bij Coldec/De Manege weer geheel 
in eigen hand. In de vier enkelspelen kregen Glen 
Smits, Robbert Fox, Jotham Maarse en Paul Jansen 
geen kans tegen de nationaal bekende namen van 
Paul Haarhuis, Bart Beks, Fernon Wibier en Hendrik-
Jan Davids. Fox en Smits redden de eer in de dubbel 
tegen Davids en Wibier. 
 
TOS Bergeijk – ’t Melkhuisje, 3-3, 9-7  
 
Drie van de vier driesetters bij het duel tussen TOS 
Bergeijk en het Hilversumse Melkhuisje eindigden in 
het voordeel van de bezoekers. Gewonnen driesetters 
die ’t Melkhuisje in ieder geval drie belangrijke punten 
in de strijd om de play-off plaatsen opleverden. Bart 
van Monsjou pakte de tweede set in de tiebreak en 
drukte daarna tegen een gedesillusioneerde Ronald 
Tijveleijn door. Jasper Hunting bleef na uren strijd met 
7-5 aan de goede kant van de score, Stefan Aarts 
balend achter latend. Maarten Kamermans en Hunting 
brachten in de dubbel tegen Aarts en Tijveleijn de 3-3 
op het scoreformulier. Het had voor TOS, waar Peter 
Lucassen zijn twee partijen in twee reeksen won, erger 
kunnen uitpakken, als Thomas Rohof zijn single tegen 
Eric Haase niet tiebreak derde set had gewonnen.  
 
TVS Simpelveld – TC Nieuwerkerk, 3-3, 7-8  
 
Na een 3-1 voorsprong voor Simpelveld (singlewinst 
voor Jens Janssen, Sascha Hesse en Jeroen van de 
Ven) kwam Nieuwerkerk via Rick Schalkers/Sabin Tigu 
en Bas Struijk/Yoran Verschoor sterk terug.  

 



 
 


