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Flexpoint/Simpelveld verrast met winst op landskampioen ELTV/VisionCarLease  
 

Simpelveld/Nieuwerkerk/Rijswijk – De tweede speeldag in de eredivisie Heren werd kenmerkend voor de 
ontwikkeling van de sterk groeiende belangstelling voor de mannencompetitie. Op de eerste warme dag 
van het jaar 2013 zorgde een reeks van thrillers voor volgepakte clubterrassen en tribunes en voor een 
aantal opmerkelijke uitslagen. De meest opvallende was de 4-2 overwinning van Flexpoint/TVS dat op 
eigen gravel in het Zuid-Limburgse Simpelveld landskampioen ELTV/VisionCarLease de baas bleef. Het 
gepromoveerde Vredenburch en Indexus/Badhoevedorp, dat promotie bij keuze verwierf, deelden de 
punten met voor de thuisspelende Rijswijkers twee sets meer. TOS Bergeijk verstevigde de koppositie in 
afdeling 0500, de reguliere eredivisie, met de ruime winst op nieuwkomer Bastion Baselaar/shoeby.nl. 
Nieuwerkerk wordt een belangrijke kandidaat voor deelname aan de play-offs na de 5-1 zege op ’t 
Melkhuisje. 
 
Flexpoint/TVS – ELTV/VisionCarLease, 4-2  
 
,,Echt verrassend. Nee dat niet’’, stelde de voormalige 
prof Stephen Noteboom van regerend landskampioen 
ELTV/VisionCarLease ’s avonds na afloop van het met 
4-2 verloren duel in Simpelveld tegen Flexpoint/TVS. 
,,Als zij in deze opstelling spelen, behoren zij zeker tot 
de deelnemers bij de play-offs, die wij op 15 en 16 juni 
op ons park in Eindhoven organiseren. Sterker nog, zij 
zijn dan gewoon een belangrijke titelkandidaat.’’ 
Ruben Bemelmans moet bij de Limburgers het verschil 
gaan maken. De 25-jarige Belg, die momenteel als no. 
142 van de wereld genoteerd staat, was ruim te goed 
voor Fernon Wibier, die zo’n zestien jaar geleden, op 
23 juni 1997, zijn hoogste plaats op die ‘ranking’, liet 
noteren, te weten 126. ,,Fernon speelde zelfs goed’’, 
vertelde Noteboom maar Ruben speelt een ander 
niveau tennis dan wij in de eredivisie gewend zijn. 
Leuk dat dit soort spelers meedoet. Simpelveld had 
een sponsordag georganiseerd. Er was veel publieke 
belangstelling en daarmee een geweldige sfeer.’’ 
De tussenstand na de eerste twee enkelspelen werd 
daardoor 1-1, want parallel gaf de eveneens ex-prof 
Hendrik-Jan Davids Benjamin Reek geen kans. 
Grensoverschrijdend was het tennis dat bij het in het 
grensgebied gelegen Simpelveld geboden werd en 
wordt. Naast Bemelmans ook door de Duitser Sascha 
Hesse, die alweer jaren de kleuren van TVS verdedigt. 
 

 

Fernon Wibier feliciteert Ruben Bemelmans. Foto: Flexpoint/TVS 

 

 
Volgepakte terrassen bij de eredivisie Heren. Foto: Flexpoint/TVS 

 
Voormalig prof Hesse speelde de sleutelpartij van het 
treffen tegen de kersverse wereldkampioen dubbelspel 
bij de senioren 40+ (met Hagenaar Marcus Hilpert), 
Bart Beks. Het zinderende duel ging na drie sets naar 
de Oosterbuur, die steeds beter in de partij groeide. De 
jeugdige Jesse Timmermans versloeg de ongetrainde 
Jurriaan Berendes in twee sets voor een 3-1 stand. 
De twee dubbels werden gedeeld. De jonge generatie, 
Reek en Tmmermans rekende in twee sets af met de 
veteranen Noteboom en Wibier, die in 1994 op het 
gras in Rosmalen hun belangrijkste ATP-titel wonnen. 
Davids werd de man van de dag bij ELTV. Hij won na 
zijn single ook de dubbel met Beks tegen Hesse met 
zijn landgenoot Mark Joachim. 
 
Vredenburch – Indexus/Badh’dorp, 3-3, sets 9-7  
 
Volgepakte terrassen en tribunes bij het duel tussen de 
twee nieuwkomers in de editie 2013 van de eredivisie 
Heren. ., We kennen het daar’’, vertelde aanvoerder 
Stephen Noteboom van de regerend landskampioen 
ELTV/VisionCarlease. ,,We speelden daar twee jaar 
geleden. Ik schat meer dan 250 man aan de kant. We 

 



vinden het bijna jammer dat we dit jaar thuis tegen ze 
moeten spelen. Wat een feest was het daar.’’ 
,,De eredivisie heeft voor ons absoluut meerwaarde’’, 
zei Chris Gielisse, de ‘drijvende kracht’ achter het 
Rijswijkse Vredenburch ,,Maar er zitten al jaren vier of 
vijf dezelfde sterke teams in de eredivisie. We zullen 
ons dit jaar moeten zien te handhaven. Te beginnen 
met winst tegen Indexus/Badhoevedorp. Dat resultaat 
verscheen na zes partijen niet op het scoreformulier, al 
had de thuisclub meer winstpunten in eigen hand. Na 
de tweesets zege van Yorick Simonis tegen Wouter 
Kramps, had Peter van Wilgen na 6-2 winst in de 
eerste reeks het tweede punt op zijn racket. Hij kon 
echter in de tweede en derde set niet doordrukken, 5-7 
en 6-7, met 8-10 in de tiebreak. 
Mark Ravestein zette Vredenburch weer op voordeel 
na een tweesetter tegen Nick Hogenhout. Daarna was 
het Niels Zijlstra die niet kon doordrukken. Na een 3-0 
voorsprong in de derde set en een breekkans naar 4-0 
verdampten de kracht en werd Bart Cordemeijer met 
7-5 derde set de gelukkige winnaar. 
In de dubbels moesten Simonis en Van Wilgen nog 
alle zeilen bijzetten om het meer dan verdiende 
gelijkspel binnen te halen. Het Rijswijkse duo slaagde 
na het driesets verlies van de broers Mark en Ton 
Ravestein pas met wederom 10-8 in de tiebreak van 
de derde set. Vredenburch heeft na een dag volop 
tennispromotie in elk geval twee sets meer. 
 
TOS Bergeijk – Bastion Baselaar/shoeby.nl, 5-1  
 
Met de ruime 5-1 zege op Bastion Baselaar/shoeby.nl 
verstevigde TOS Bergeijk zijn koppositie en weet het 
zich nu al vrijwel verzekerd van deelname aan de play-
offs om het landskampioenschap. 
De Belgische kopman Maxime Braeckman was tegen 
Ivo Tiemessen weer een klasse apart. Stefan Aarts 
sloeg na een close tweesetter tegen Sander van 
Grinsven het tweede punt binnen. De volgende twee 
enkelspelen werden in drie sets afgewerkt. Ronald 
Tijveleijn wankelde tegen Stijn de Gier in de tweede 
reeks eventjes, maar sloeg toch toe. Thomas Rohof 
verloor het tweede bedrijf aan routinier Rob van Thiel, 
maar trok net als Tijveleijn de derde set overtuigend 
naar zich toe. Een 4-0 tussenstand 

Braeckman en Van Dongen zorgden in hun dubbel 
voor het vijfde punt. Van Grinsven en De Gier redden 
voor de Bosschenaren de traditionele eer na drie sets 
tegen Aarts en Tijveleijn. Een thriller die het publiek tot 
het avonduur aan de banken gekluisterd hield. 
 

 
Ronald Tijveleijn, Foto: TOS Bergeijk, Frits Gielen. 

 
Nieuwerkerk – ‘t Melkhuisje, 5-1  
 
Na het nipte 4-2 verlies op de eerste speeldag bij 
ELTV/VisionCarLease weet Nieuwerkerk zich na de 5-
1 zege tegen ’t Melkhuisje weer verzekerd van haar 
kandidatuur voor deelname aan de play-offs. Een 
ruime overwinning voor de formatie uit de Rotterdamse 
regio, die mede werd veroorzaakt door heel veel 
blessureleed bij de Hilversummers, waar captain 
Johan Dijkstra waarschijnlijk niet meer in actie komt. 
Kopman Maarten Kamermans moest na tien games 
zijn partij tegen Bart van den Berg opgeven. Bart van 
Monsjou, normaal de grote puntenpakker bij de club 
waar 38 jaar het Dutch Open werd verspeeld, speelde 
op halve kracht vanwege een schouderblessure en 
verloor dik van Yoram Verschoor. Rick Schalkers was 
snel klaar met Jasper Hunting en Sabin Tigu had voor 
het veelkoppige thuispubliek eigenlijk het vierde punt 
moeten binnenhalen. Hij verslikte zich in de derde set 
echter in de vastheid en vechtlust van topveteraan 
Jeroen van den Heuvel. Melkhuisje gaf een dubbel op. 
 

 
 
 
 


