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PLAY-OFFS EREDIVISIE HEREN 2014 
 

Flexpoint/TVS levert Simpelveld prachtig jubileumcadeau   

 
Blessure Robert MacDonald doorkruist kansen op finaleplaats debutant Metselaars 
 
Simpelveld – Met twee duidelijke overwinningen prolongeerde Flexpoint/TVS 
de landstitel in de Eredivisie heren. Zowel DUNO Doorwerth in de halve finale 
als TOS Bergeijk in de finale moesten al na vier enkelspelen de kracht van de 
play-offs organisator ervaren. Het landskampioenschap vormde een prachtig 
jubileumcadeau voor de TV Simpelveld, dat haar 40-jarig bestaan vierde. In de 
tweede halve finale lag het debuterende Metselaars na de singles op koers 
voor de niet verwachte eindstrijd. Een nare blessure bij Robert MacDonald en 
daarmee opgave in zijn dubbelspel doorkruiste tegen TOS echter de kansen. 
 
,,Natuurlijk zijn wij ontzettend blij met dit kampioenschap’’, klonk het enthousiast uit de mond 
van de captain en coach van TV Simpelveld, Benjamin Reek. ,,Blij, maar wel anders dan vorig 
jaar, toen we de landstitel voor het eerst veroverden. Toen was de euforie enorm. Een heel 
bijzondere ervaring voor ons. In ons jubileumjaar wilden we echter niet alleen de play-offs 
organiseren, maar er ook zelf weer in kunnen meespelen. Daarom hebben we niets aan het 
toeval overgelaten en een zo breed mogelijke selectie samengesteld. Inderdaad met sterke 
Duitse spelers. Wat niet zo vreemd is, want Simpelveld ligt vlak bij de Duitse grens. Dat was 
een win-win situatie, want wij als Nederlanders hadden nu goede trainingspartners en we 
konden ook in Duitsland ervaring opdoen. Het heeft ons allemaal weer een stukje sterker 
gemaakt. Door die brede selectie konden we bij de play-offs in de sterkst mogelijke opstelling 
spelen. Die landstitel was wel een beetje verwacht. Maar we zijn er niet minder blij mee.’’ 
 
Vanaf de eerste slagenwisselingen maakte het kwartet singelaars van Flexpoint/TVS het zeer 
ruim aanwezige publiek duidelijk, dat het landskampioenschap een prachtig cadeau voor het 
40-jarig bestaan van TV Simpelveld vormde. Jesse Timmermans werkte een gelijkopgaande 
strijd met de Belgische troef van TOS Bergeijk, Niels Cleeren, af. Na twee close sets was het 
tweede punt binnen. Kevin Boelhouwer had daarvoor met de eveneens Zuiderbuur Michiel 
Antheunis afgerekend. De Duitse inbreng bij Flexpoint/TVS, Tom Schönenberg en de alweer 
vele jaren bij de Zuid-Limburgers spelende Sascha Hesse, rondden met tweesetters de klus 
af. ,,Ik had graag mijn aandeel aan onze overwinning willen leveren’’, zei captain Reek nog. 
,,Maar bij 4-0 was de beslissing gevallen en hoefden de dubbels niet gespeeld te worden.’’ 
 
,,Het lijkt nu alsof Simpelveld het gemakkelijk had’’, vertelde hoofdscheidsrechter Leo Lucas. 
,,Maar het tegendeel is waar. De play-offs waren geen kinderachtig toernooitje om de titel, 
maar een evenement van hoog niveau. In beide teams stonden drie spelers met sterkte 1/1 
op het pasje. Dat zegt mijns inziens voldoende. Voeg daarbij een organisatie (in goede banen 
geleid door Jacqueline Boltong, red.) die tot op de puntjes verzorgd was, en veel meelevend 
publiek. Dan heb je play-offs waar het ergens om gaat.’’ 
 
In de halve finale zaterdag trof DUNO Doorwerth hetzelfde lot als in de finale TOS Bergeijk, 
na de vier enkelspelen een 4-0 nederlaag. Kevin Schimmel had tegen Schönenberg kansen 
op setwinst, maar capituleerde na een matige tiebreak met 6-2 en 7-6. Arjan Pastoors leverde 
een pittig gevecht met Boelhouwer, maar moest na drie sets feliciteren. Timmermans en Jens 
Janssen rondden de strijd tegen de nieuwkomer en aanwinst in de eredivisie èn de play-offs 
uit Gelderland af. Voor DUNO rest nu nog de strijd om de leukste sportclub van Nederland. 
 
Robert MacDonald zorgde met zijn onverwachte, en zeker fraaie zege op TOS-speler Cleeren 
zaterdag voor een uitstekend uitgangspunt voor De Metselaars om de finale te bereiken. ,,Op 
het juiste moment pieken’’, stelde de jeugdige Hagenaar, die een magere competitie afwerkte, 
bescheiden vast. Door winst van kopman Jeroen Camfferman op Peter Lucassen, van coach 
en aanvoerder Martijn Belgraver op Aarts, en verlies van junior Bas Louwers tegen Antheunis 
liep Metselaars naar 3-1 uit. Na de blessure die MacDonald in de dubbel opliep – hij ging door 
zijn enkel en moest opgeven – waren de rollen omgedraaid. TOS maakte 3-3 en won op sets. 
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EREDIVISIE HEREN 2014 
 

Eindstand reguliere competitie per 01-06-2014: 
 

Flexpoint/TVS  7/28-14 ** ELTV/VisionCarLease 7/20-22 
TOS Bergeijk  7/28-14 ** ‘t Melkhuisje  7/18-24 
'DUNO Doorwerth 7/26-16 ** TC Nieuwerkerk 7/16-26 * 
De Metselaars  7/20-22 ** Bastion Baselaar 7/12-30 * 
** = naar play-offs   * = degradeert 

________________________________________________________ 
 

Uitslagen Play-offs finale, zondag 15 juni:   

 
 

Simpelveld: Flexpoint/TVS  –  TOS Bergeijk     4-0 
HS: Leo Lucas       Uitslagen: 
 
HE1: Jesse Timmermans  – Niels Cleeren (Bel)  7-6(7) 6-4 
HE2: Kevin Boelhouwer  – Michiel Antheunis (Bel)  6-3 6-0 
HE3: Tom Schönenberg (Dui)  – Rene Lindenbergh  6-4 6-2 
HE4: Sascha Hesse (Dui)  – Stefan Aarts   6-3 6-2 
HD1:     –         niet meer gespeeld 
HD2:     –         niet meer gespeeld 
 

________________________________________________________ 
 

Uitslagen Play-offs, zaterdag 14 juni:   

 
 
Simpelveld: Flexpoint/TVS  – DUNO Doorwerth     4-0 
HS: Leo Lucas       Uitslagen: 
 
HE1 Tom Schönenberg (Dui)  – Kevin Schimmel  6-2 7-6(2) 
HE2 Kevin Boelhouwer  – Arjan Pastoors   6-3 4-6 6-3 
HE3 Jesse Timmermans  – Bernd Lenten   6-2 6-2 
HE4: Jens Janssen (Dui)  – Milko Mulder   6-3 6-3 
HD1:     –         niet meer gespeeld 
HD2:     –         niet meer gespeeld 
 

Simpelveld: TOS Bergeijk  – De Metselaars           3-3 (sets 7-6) 
HS: Leo Lucas       Uitslagen: 
 
HE1: Peter Lucassen   – Jeroen Camfferman  6-7(4) 3-6 
HE2: Niels Cleeren (Bel)  – Robert MacDonald  6-4 4-6 5-7 
HE3: Stefan Aarts   – Martijn Belgraver  3-6 2-6 
HE4: Michiel Antheunis (Bel)   – Bas Louwers   6-3 6-3 
HD1: Aarts/Antheunis   – Camfferman/Louwers  6-2 6-4 
HD2: Rene Lindenbergh/Lucassen – Belgraver/MacDonald  1-3 opgave M 
 

________________________________________________________ 
 
 

 


