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Nieuwerkerk na de 4-2 zege bij BastionB/shoeby.nl weer een stapje dichter bij de play-offs 
 

Den Bosch – Met de 4-2 zege bij Bastion Baselaar/shoeby.nl is Nieuwerkerk weer een stapje dichter bij de 
gewenste deelname aan de play-offs van de eredivisie Heren gekomen. De drie hoogst geklasseerden in 
klasse 0500, Flexpoint/Simpelveld, ELTV/VisionCarLease en koploper TOS Bergeijk maakten geen fout en 
lijken een gat met het onderste viertal van de ranglijst geslagen te hebben. 
 
Bastion Baselaar/shoeby.nl – Nieuwerkerk, 2-4  
 
De sleutelpartij in de voor deelname aan de play-offs 
cruciale ontmoeting tussen Bastion Baselaar/shoeby.nl 
en bezoeker Nieuwerkerk was het treffen tussen 
Sander van Grinsven en Rick Schalkers. Alle overige 
partijen eindigden in twee duidelijk sets, twee voor de 
Bossschenaren en drie voor de Nieuwerkerkers. 
 

 
Rick Schalkers, foto Paul Verschoor/TCN. 

 
Uit het verslag van TCN pr-vrouw Tineke Sigmond: 
“Rick Schalkers maakte er een heuse thriller van tegen 
Sander van Grinsven. Hij won de eerste set, maar 
verloor de tweede. In de derde set bleef hij lang een 
break achter. Bij een stand van 5-4 kon Van Grinsven 
de wedstrijd uitserveren, maar liet het liggen. Hierna 
bleef Schalkers degelijk spelen en werd het 6-6. In de 
hierop volgende tiebreak wist hij nog een matchpoint 
weg te werken en trok vervolgens toch aan het langste 
eind.” De nipte zege bepaalde de 4-2 eindstand. 
 
Indexus/Badhoevedorp – Flexpoint/TVS, 0-6  
 
Bijna 300 man publiek zag hun Indexus/Badhoevedorp 
met maximale cijfers verliezen van Flexpoint/TVS. Een 
nederlaag waarin Bas van Bentum, de jonge Nathan 
de Veer en de dubbel van Bart Cordemeijer met De 
Veer na fikse gevechten in elk geval het genoegen van 
setwinst mochten smaken. 

ELTV/Vision CarLease – Vredenburch, 5-1  
 
,,Je hoort het wel’’, klonk het vrolijk vanuit het clubhuis 
in Eindhoven uit de mond van Stephen Noteboom van 
ELTV/VisionCarLease. ,,Vredenburch op bezoek. Ze 
komen met een bus vol supporters, zorgen voor een 
aantal spannende partijen en na afloop is het feest. Op 
deze wijze wil ik elke dag wel eredivisie Heren spelen. 
Wat een sfeer. We winnen met 5-1 vanwege onze veel 
grotere ervaring.’’ 
Die ervaring gaf bij Bart Beks, Hendrik-Jan Davids en 
Fernon Wibier in de singles de doorslag tegen Peter 
van Wilgen, Mark Ravestein en Yorick Simonis. Niels 
Zijlstra veroverde bij een 3-0 stand voor ELTV na een 
zinderende partij tegen Jurriaan Berendes het enige 
punt voor Vredenburch, 5-7 6-4 6-3. 
 
Melkhuisje – TOS Bergeijk, 0-6  
 
De ene 6-0 is zeker de andere niet. TOS Bergeijk had 
bij Melkhuisje in de enkelspelen drie zwaarbevochten 
driesetters nodig om tot de maximale score te geraken. 
Stefan Aarts tegen Bart van Monsjou, Ronald Tijveleijn 
tegen Maarten Kamermans en Sander van Dongen, 
tegen Jasper Hunting stonden langdurig op de baan.  
 

 
Stefan Aarts, Foto Frits Gielen, TOS Bergeijk. 

 

 
 
 

 


