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Gepromoveerd DUNO Doorwerth lijkt na ruime winst op ELTV al kandidaat voor de play-offs  
 

Doorwerth – Zelf hebben bestuur en spelers het over handhaven in de eredivisie, die vorig seizoen middels 
een overtuigend kampioenschap in de hoofdklasse werd bereikt. Met de 5-1 zege voor een volgepakt terras 
op een onvolledig ELTV/VisionCarLease lijkt Duno Doorwerth toch een kandidaat voor de play-offs op 14 
en 15 juni 2014 bij landskampioen Flexpoint/TV Simpelveld. De Limburgse organisatoren wonnen enigszins 
geflatteerd met 6-0 bij nieuwkomer Metselaars. Yoran Verschoor behield zijn ongeslagen competitiestatus, 
waardoor TC Nieuwerkerk 3-3 gelijk speelde tegen Bastion Baselaar. TOS Bergeijk haalde in Hilversum 
met 5-1 uit tegen Melkhuisje en is, met Flexpoint/TVS, alweer hard op weg de play-offs veilig te stellen. 
 
DUNO Doorwerth – ELTV / VisionCarLease, 5-1      ] 

 
Voormalig koning der A-toernooien, Marcel Reuter. Foto: InterTennis 

 
,,De play-offs waren niet onze doelstelling dit jaar’’, zei 
kopman en aanvoerder Kevin Schimmel na afloop van 
de ruime 5-1 zege van promovendus DUNO Doorwerth 
op ELTV/VisionCarLease. ,,Maar na het kleine verlies 
tegen de landskampioen en nu deze overwinning zou 
het zo maar wel kunnen. ,,Een samensmelting maken 
tussen ons topteam en de meer recreatieve leden. En 
dat lijkt prima gelukt’’, vulde DUNO-voorzitter Godert 
van Walré de Bordes aan, heel tevreden kijkend naar 
zijn druk bezochte gravelbanen. 
Het was dan ook first class wat de Gelderse club aan 
zijn publiek te bieden had. Kevin Schimmel en Arjan 
Pastoors, waarmee de captain reeds drie nationale 
dubbelspeltitels wist te veroveren, gaven de veteranen 
Fernon Wibier en Hendrik-Jan geen serieuze kans. 
Marcel Reuter, eind vorige eeuw de Koning van de 
Nederlandse A-toernooien, en Milco Mulder volgden 
het goede voorbeeld met tweesets winst op Niels van 
de Ven en Patrick Couprie. ,,Een uitdaging’’, noemde 
Reuter zijn rentree op het hoogst competitieniveau. 
Het Eindhovense ELTV, dat de grote publiekstrekker in 
de eredivisie heren, Sjeng Schalken, door een lichte 
kuitblessure een weekje moest missen, redde in de 
dubbel van Wibier en Couprie de eer. Ook kopman 
Bart Beks ontbrak bij de ploeg uit de Lichtstad. 
 

Metselaars – Flexpoint / TV Simpelveld, 0-6  
,,Die 0-6 is toch zeker enigszins geflatteerd’’, stelde 
voormalig tennisprof en teamcaptain Martijn Belgraver 
over de maximale nederlaag van zijn Metselaars tegen 
de regerend landskampioen Flexpoint/TV Simpelveld. 
,,Jeroen Camfferman, Paul Moggré en Robert Willekes 
MacDonald verloren allen pas eind laatste set tegen 
Kevin Boelhouwer, Jens Janssen en Benjamin Reek. 
 
Melkhuisje – TOS Bergeijk, 1-5  
,,TOS was op volle oorlogssterkte en daardoor voor 
ons iets te sterk’’, vertelde aanvoerder en voormalig 
eredivisie gemengd-speler Johan Dijkstra. ,,Hun Peter 
Lucassen en hun Belg Michiel Antheunis werken als 
internationaal coach en zijn niet altijd aanwezig. Dat 
was vandaag dus jammer voor ons. Het goede nieuws 
is dat onze nieuwe man Vincent van de Honert van de 
Belg Niels Cleeren won en dat ik na anderhalf jaar met 
een blessure in de dubbel mijn rentree kon maken.’’ 
 
TC Nieuwerkerk – Bastion Baselaar 3-3 / 7-7 / 62-51  
Yoran Verschoor scoorde bij TC Nieuwerkerk in zijn 
twee partijen opnieuw 100 procent. Bart van den Berg 
pakte tegen Stijn de Gier na drie sets het derde punt. 
Bas Struik boog na drie lange sets voor Rob van Thiel. 
Sander van Grunsven bleef bij Bastion ongeslagen 
 

 
Ongeslagen status Yoran Verschoor. Foto: TCN/Paul Verschoor. 
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