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Nieuwerkerk wordt met de 5-1 winst bij Melkhuisje een belangrijke play-off kandidaat  
 
Hilversum – Na het afbreken op Tweede Paasdag bij de stand 1-1 kon het voor de play-offs zeer cruciale duel tussen 
Melkhuisje en Nieuwerkerk nog alle kanten op. Voor de Hilversummers werd het voorlopig de verkeerde kant want alle 
vier resterende partijen eindigden in het voordeel van de bezoekers. In de hevige puntenstrijd om de degradatieplek in 
de Eredivisie Heren naast BSU/Uden eindigde het gevecht in Apeldoorn tussen de twee rivalen Coldec/De Manege en 
Dash’35 uit Dordrecht onbeslist. De thuisploeg beschikt dank zij Michel Bouwmeester wel over een duur setje meer. 
 
Melkhuisje – Nieuwerkerk, 1-5 (1-1)  
 
Op Tweede Paasdag eindigde de eerste twee singles 
in een gedeelde stand. Bart van Monsjou was in twee 
sets de baas geweest over Bart van den Berg en Rick 
Schalkers scoorde voor de bezoekers met tweesets 
winst op Maarten Kamermans. De tweede twee singles 
werden afgebroken en leken opnieuw op een deling 
van de punten af te stevenen. Eric Haase stond 0-5 
achter tegen Bas Struijk en verloor dan ook met 1-6 en 
3-6. Jasper Hunting daarentegen stond 4-1 voor, maar 
kwam in het vervolgstuk amper meer voor. Hij won nog 
wel de set met 6-1, maar de overwinning was daarna 
met tweemaal 6-2 voor Chris Berkouwer. 
 

 
Bas Struijk/Yoran Verschoor: Foto Tineke Sigmond 
 
In de beide dubbels vochten Haase met captain Johan 
Dijkstra en Kamermans met Van Monsjou fel voor een 
beter resultaat en het behoud van de kansen op een 
hernieuwde deelname van Melkhuisje aan de play-offs. 
 

Maar ook Nieuwerkerk had de punten hard nodig en 
ging voor het maximaal mogelijke 5-1 eindresultaat om 
alsnog de play-offs in het vizier te houden. 
 
Rick Schalkers en Sabin Tigu stonden aan Haase met 
Dijkstra na een gewonnen eerste bedrijf nog wel de 
tweede set af, maar in de beslissende reeks waren de 
Nieuwerkerkers weer heer en meester. De combinatie 
van Struijk met Verschoor sloot net iets beter dan die 
van Kamermans met Van Monsjou, die aan het begin 
van dit seizoen van het met eredivisie gestopte Deurne 
naar ’t Melkhuisje overkwam. Met tweemaal 7-5 kreeg 
Nieuwerkerk de zo gewenste eindstand in handen en 
rukte het op naar de derde plaats op de ranglijst, een 
puntje achter landskampioen ELTV/Radson. 
 
Coldec/De Manege – Dash ’35 3-3 (0-0), sets 9-8. 
 
Een grote deceptie voor Coldec/De Manege, dat in het 
sleutelduel ter voorkoming van degradatie tegen Dash 
’35 uit Dordrecht niet verder kwam dan een gelijkspel, 
3-3. Daarmee bleef op de ranglijst de punt achterstand 
op de naaste rivaal gehandhaafd en zullen op de twee 
laatste speeldagen nog punten gepakt moeten worden. 
 
Kopman Marc IJzerman en de als singelaar drie in de 
opstelling opgenomen Bob van der Laar hadden hun 
team op Tweede Paasdag 9 april in een mooie positie 
gezet. IJzerman stond, toen de regen kwam, 6-5 voor 
en sloot de partij tegen Glen Smits met 7-5 6-3 winst 
af. Van der Laar had na zijn 6-0 en 2-1 voorsprong nog 
maar een paar games nodig omtegen Jotham Maarse 
met 6-3 het tweede punt binnen te halen. Bob van 
Duijn haalde op single 2 zijn normale niveau niet en 
snel voor Robbert Fox. Michel Bouwmeester hield lang 
stand tegen Dordts vierde man Paul Jansen, het werd 
toch een nederlaag met 6-4 in de derde set. 
 
De beide dubbels werden gedeeld. Van der Laar met 
Van Duijn waren na een snelle eerste en een tiebreak 
in de tweede set te sterk voor Maarse en Jansen. Het 
vaste koppel Smits en Fox trok de stand met 6-3 6-2 
tegen Bouwmeester en IJzerman weer recht. De enige 
winst voor Coldec/De Manege was het setje dat Michel 
Bouwmeester er tegen Jansen uit wist te slepen. Bij 
gelijk eindigen geeft dit setje immers de doorslag. 

 


