
KNLTB landelijke competitie 2013 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0002 

Inhaaldag – 28 april 
Tekst: Peter Klein 

 

 

 

Flexpoint/Simpelveld drukt gehandicapt Melkhuisje verder in de degradatiezorgen  
 

Hilversum – Melkhuisje is na de derde ruime nederlaag op rij op 28/4, de inhaaldag van de competitie in de 
Eredivisie heren, tegen Flexpoint/Simpelveld verder in de degradatiezorgen gedrukt. De 5-1 nederlaag 
zondag 28 mei kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand. 
 
 
Melkhuisje – Flexpoint/TVS, 1-5  
 
Door een reeks van blessures bij de spelers in hun 
eredivisieselectie heeft Melkhuisje in de jaargang 2013 
nog niet zijn ware gezicht kunnen laten zien. Op de 
openingsdag van de eredivisie Heren, op 7 april, 
waren de historische banen op het ‘t Melkhuisje, maar 
liefst 38 jaar het center court van het Dutch Open, nog 
niet bespeelbaar. Voor het door blessures geteisterde 
team een extra weekje rust om het ongemak verder te 
laten herstellen. Tegen Flexpoint/Simpelveld was het 
op de inhaaldag echter uitstel van executie, 1-5. 
 
Van het team, dat vorig jaar nog fier aan de play-offs 
bij regerend landskampioen ELTV/VisionCarLease 
aanwezig was, kwamen dit seizoen Eric Haase zowel 
als aanvoerder Johan Dijkstra vanwege blessures nog 
niet in actie. Dijkstra stond op de inhaaldag wel in de 
opstelling, maar gaf zijn single en dubbel direct op, een 
2-0 achterstand voor de thuisploeg. Bart van Monsjou, 
vanwege een langzaam genezende schouderblessure 
op halve kracht serverend, en Jasper Hunting pakten 
nog wel een set, maar gingen tegen Benjamin Reek en 
Jesse Timmermans strijdend in het laatste speldeel ten 
onder. Maarten Kamermans, die in speelronde twee bij 
Nieuwerkerk zijn single had moeten opgeven, kreeg 
geen serieuze kans tegen de Duitse inbreng bij TVS, 
Sascha Hesse, enkele jaren terug nog in de top-500 
van de wereld bivakkerend. 
,,This exceeds expectations’’, vertelde de begeleider 
van Flexpoint/TVS, Frans Brauers zijn internationale 
team bij de 5-0 stand. ,,Dit overtreft de verwachtingen. 
We zijn nu al vrijwel zeker van de play-offs bij ELTV.’’ 
 

 
Jasper Hunting, Foto Melkhuisje, Klaas-Pieter Rieksen. 

 
,,We gaan toch in elk geval voor een puntje’’, meldde 
Kamermans bij het begin van het enig overgebleven 
dubbel met vechtjas Hunting. Het duo voegde drie sets 
later de daad bij het woord. Waarmee Melkhuisje de 
kansen op behoud nog steeds in eigen hand heeft. 
Indexus/Badhoevedorp en Vredenburch liggen immers 
nog steeds binnen  bereik. 
 

 
 

 


