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Nieuwerkerk brengt met 4-2 winst op ELTV/Radson spanning terug in strijd play-off plekken  

 
Nieuwerkerk – Met een opmerkelijke 4-2 overwinning tegen ELTV/Radson zorgt TC Nieuwerkerk in de strijd om de 
vier plaatsen in de play-offs in elk geval voor de meest zinderende slotdag in de Eredivisie Heren. TOS Bergeijk, dat 
bij een ook al verrassende 3-2 achterstand bij Coldec/De Manege vanwege onweer de wedstrijd moest staken, lijkt 
met een slotduel bij de Brabantse buurman BSU/Uden zeker van deelname aan het slotakkoord van de competitie, dat 
op zaterdag 16 en zondag 17 juni bij landskampioen ELTV wordt verspeeld. 
De Eindhovenaren zijn er door de nederlaag zelf nog lang niet bij. Het team met de voormalige toppers Paul Haarhuis, 
Bart Beks, Fernon Wibier, Hendrik-Jan Davids en Stef Noteboom verzamelde uit zes duels 22 punten, even veel als 
TV Simpelveld, dat met de 5-1 zege bij Dash’35 de Dordtenaren in de degradatiezone drukte. Op de slotdag spelen de 
play-off kandidaten uitgerekend in Limburg tegen elkaar. Nieuwerkerk passeerde de twee rivalen met 1 punt en heeft 
op de slotdag nog de op papier niet te lastige thuiswedstrijd tegen Dash’35 staan. Melkhuisje haalde met 6-0 uit tegen 
het daardoor gedegradeerde BSU/Uden en heeft met 21 punten opnieuw kansen op deelname aan de play-offs. 
 
TC Nieuwerkerk – ELTV/Radson, 4-2  
 
Op de 4-2 overwinning van de TC Nieuwerkerk tegen 
ELTV/Radson viel totaal niets af te dingen. Alle vier 
gewonnen partijen werden in twee duidelijke reeksen 
beslist. Bij de Eindhovenaren, die Wibier vanwege een 
blessure misten, was Haarhuis een klasse apart. De 
voormalige nummer 1 dubbelaar van de wereld won 
zijn twee partijen, single tegen Bart van den Berg en 
dubbel met Bart Beks in straight sets. 
Rick Schalkers, Bas Struijk en Chris Berkouwer lieten 
in hun singles een ongeveer gelijke superioriteit zien. 
Schalkers klopte met Beks met tweemaal 6-3, Struijk 
had in de tweede reeks een game meer nodig tegen 
Davids, en Berkouwer was snel klaar met Noteboom, 
die eigenlijk alleen nog maar als dubbelaar actief is. 
De dubbel van Schalkers met Sabin Tigu was met 6-4 
6-2 de baas over Davids met Wim Lemckert. 
 
Coldec/De Manege – TOS Bergeijk, 3-2 gestaakt  
 
Coldec/De Manege stond een week na de nederlaag 
bij BSU/Uden op scherp. De nog ongeslagen koploper 
TOS Bergeijk kon pas bij een 3-0 achterstand iets 
terug doen. Marc IJzerman, Bob van Duijn en Bob van 
de Laar realiseerden die voor behoud broodnodige 
tussenstand. De Apeldoornse kopman was in twee 
sets te sterk voor Stefan Aarts. Van Duijn werkte een 
langdurige thriller af tegen Thomas Rohof en was na 
een met 6-4 gewonnen eerste bedrijf en een met 6-7 
verloren tweede set in de beslissende reeks wel de 
licht betere speler in de opnieuw benodigde tiebreak. 
Met 7-5 was het tweede punt binnen. Ook Van de Laar 
speelde een driesetter tegen Sander van Dongen. 
Michiel Antheunis zorgde voor het enige singlepuntje 
bij de Brabanders. De Belg, die zaterdag in de Duitse 
competitie speelde, versloeg Michel Bouwmeester na 
een tiebreak in de eerste set met 6-1 in de tweede set. 
Het dubbel van Antheunis met de niet singelende 
Ronald Tijveleijn tegen IJzerman met Bouwmeester 
leverde het tweede punt op. In de tweede dubbel was 

de stand 6-3 voor Van Duijn en Van de Laar bereikt 
toen onweer en een hoosbui het verder spelen niet 
meer mogelijk maakte. 
 
’t Melkhuisje – BSU/Uden, 6-0  
 
Met zes snelle tweesetters tegen BSU/Uden speelde ’t 
Melkhuisje zich weer in de play-offs race. 

 
Melkhuisje: Maarten Kamermans/Jasper Hunting. 
 
Dash’35 Dordrecht – TVS Simpelveld, 1-5  
 
Sascha Hesse (drie setjes tegen Robbert-Jan Fox), 
Jeroen van de Ven en Bart Sonnenschein sloegen in 
hun single en dubbels vijf punten bijeen. Paul Jansen 
scoorde voor de thuisploeg het enige punt tegen Roy 
Meessen, die wel zijn dubbel mert Sonnenschein won. 

 


