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ELTV/VisionCarLease verovert tegen Nieuwerkerk puntje meer dan waar op was gerekend 
 

Eindhoven – Zonder Paul Haarhuis vormt ELTV/VisionCarLease een te kloppen ploeg. Na de 4-2 
overwinning op Nieuwerkerk werd in Eindhoven opgelucht adem gehaald. Een van de concurrenten voor 
een plaats bij de op eigen park georganiseerde play-offs was verslagen. In de twee overige duels werd een 
ruime uitslag genoteerd. De jarenlange rivaal en buurman van ELTV, TOS Bergeijk boekte een maximale 
score bij de nieuwkomer in de eredivisie Heren, Indexus/Badhoevedorp. De ontmoeting tussen de twee 
andere nieuwe namen in 2013, Bastion Baselaar/shoeby.nl en Vredenburch eindigde met 5-1 winst voor de 
thuisclub. Het duel tussen Melkhuisje en Flexpoint/Simpelveld werd afgelast. 
 
ELTV/VisionCarLease – Nieuwerkerk, 4-2  
 
,,We waren van een gelijkspelletje uitgegaan’’, vertelde 
ELTV/VisionCarLease aanvoerder Stephen Noteboom. 
Dan is deze 4-2 overwinning natuurlijk meegenomen.’’ 
Ondanks de absentie van de kersvers als coach voor 
de Nederlandse topjeugd bij de KNLTB aangetrokken 
Haarhuis, houdt de formatie van oud-internationals uit 
de Lichtstad voldoende kracht over om een lastige klus 
als tegen Nieuwerkerk te klaren. Zoals door Fernon 
Wibier. De Eindhovenaar, die eind juni 1997 met plek 
126 zijn hoogste positie op de wereldranglijst bereikte, 
gaf Bas Struijk geen enkele kans. Bart Beks, met 
Marcus Hilpert kersvers wereldkampioen dubbelspel 
bij de 40-plussers verspeelde de tweede set in een 
tiebreak aan de half zo jonge Bart van den Berg, maar 
overtuigde op het voor hem vreemde smashcourt in de 
eerste en derde set. 
Nieuwerkerk kwam terug via Rick Schalkers en Sabin 
Tigu. TCN-pr en persvrouw Tineke Sigmond: 
,,Rick Schalkers leek na een 6-0 overwinning in de 
eerste set af direct te stevenen op een eenvoudige 
overwinning tegen Stephen Noteboom, maar deze gaf 
zich niet zo maar gewonnen. In de tweede set kwam 
hij goed terug en dreef Schalkers soms tot wanhoop. 
In de beslissende derde set kantelde de strijd weer in 
het voordeel van Schalkers die hiermee het eerste 
wedstrijdpunt voor TCN binnenhaalde.’’ 
,,Toch een setje gepakt na een jaar blessureleed en 
een knieoperatie, stelde Noteboom tevreden vast. 
 

 
Rick Schalkers, foto TCN-Paul Verschoor 

 
,,De single van Sabin Tigu tegen Hendrik-Jan Davids 
werd een spannende partij die alle kanten op kon. 
Nadat beide mannen een tiebreak hadden gewonnen, 
moest ook hier een beslissende derde set uitkomst 
brengen. Bij een 3-5 voorsprong lukte het Tigu niet om 
twee matchpoints te verzilveren, waarna het 4-5 werd. 
Hij bleef rustig en gefocust en slaagde er vervolgens 
met een zeer overtuigende servicebeurt in de partij 
alsnog naar zich toe te trekken. Tussenstand 2-2.’’ 
Via de dubbels van Fred Hemmes met Wim Lemckert  
en van Beks met Wibier werd het toch 4-2 voor ELTV. 
 
Indexus/Badhoevedorp – TOS Bergeijk, 0-6  
 

 
Maxime Braeckman, foto TOS, Frits Gielen 

 
,,Voor het eerst speelt Badhoevedorp in de eredivisie’’, 
meldde de nieuwe teammanager Jan van Schaik. 
,,Een mooie ervaring al is het krachtsverschil groot. 
We proberen het team te verjongen. Zo geven we een 
jeugdspeler als Nathan de Veer een kans op de plek 
van routinier Bobby Altelaar. Die hebben we als speler 
en coach aan ons eerste mixedteam toegevoegd.’’ De 
Veer pakte tegen Sander van Dongen vijf games. 
Bij de jarenlange rivaal en buurman van ELTV en vorig 
jaar finalist in de play-offs om het landskampioenschap 
TOS Bergeijk was kopman Maxime Braeckman ook 
letterlijk de kopman. De Zuiderbuur verspeelde in zijn 
beide partijen slechts vijf games. 

 



Bastion Baselaar/shoeby.nl – Vredenburch, 5-1  
 
Bastion Baselaar/shoeby.nl tegen Vredenburch was op 
papier niet alleen een duel tussen twee nieuwkomers 
met eerdere eredivisie-ervaring, maar gelet op de al 
jaren geldende verhoudingen in de Eredivisie Heren 
ook een strijd om het handhaven op het hoogste peil. 
De Bosschenaren verschaften zich met de 5-1 zege 
enige speelruimte, de bezoekende Rijswijkers zullen 
de komende weken stevig aan de bak moeten. 

Overigens had de eindstand zomaar 6-0 kunnen zijn 
geweest als Ivo Tiemessen op 5-4 en 6-5 in de derde 
set niet had verzuimd de partij tegen Peter van Wilgen 
uit te serveren. Nu zorgde de ervaren Vredenburcher 
met 7-1 in de tiebreak voor het enige punt. 
Maar het had ook 4-2 kunnen worden, als routinier  
Niels Zijlstra bij een 5-1 voorsprong in de eerste set 
tegen Sander van Grinsven gewoon was doorgegaan. 
 
Melkhuisje – Flexpoint/TVS, afgelast  
 

 
 
 


