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De kaarten voor deelname aan play-offs lijken geschud, de degradatiestrijd verscherpt zich 
 

Voor twee ploegen lijkt na de vierde speeldag de deelname aan de play-offs een zekerheid. TOS Bergeijk 
en Flexpoint/TVS uit Simpelveld kunnen na hun 5-1 zeges op respectievelijk ELTV/VisionCarLease en 
Bastion/shoeby.nl alleen op papier het slotakkoord in de Eredivisie heren nog missen. Nieuwerkerk zette 
een grote stap in de richting van de play-offs bij ELTV door Indexus/Badhoevedorp met 4-2 voor te blijven. 
Ondanks de 5-1 nederlaag houdt ELTV/VisionCarLease de beste papieren op deelname op eigen park. Met 
de 5-1 winst van hekkensluiter Melkhuisje bij Vredenburch verscherpt de degradatiestrijd zich. De interesse 
van de regionale media voor het wel en wee van de acht deelnemende ploegen groeit gestaag. 
 

TC Nieuwerkerk – Indexus/Badh’dorp, 4-2  
 
Plaatsen voor de play-offs vs. degradatie voorkomen. 
De PR-vrouw van TCN, Tineke Sigmond bericht: 
‘’Het veelkoppige thuispubliek van TC Nieuwerkerk zag 
hun favorieten met mooie, spannende partijen een 
zwaarbevochten 4-2 overwinning binnenhalen tegen 
het dit seizoen in de Eredivisie Heren debuterende 
Indexus/Badhoevedorp. 
De jonge Bart van den Berg beet de kop af met winst 
tegen Bas van Benthum. Van den Berg over zijn 7-5 
en 6-3 overwinning: “Het was een zware pot. Vooral in 
het begin maakte ik te veel fouten. Daarbij zocht mijn 
tegenstander goed mijn mindere punten op, waarmee 
hij het mij flink lastig maakte. In de tweede set ging ik 
meer uit van mijn eigen spel en serveerde ik veel 
beter. Het was echt door hard werken dat ik hem de 
baas kon blijven.”  
 

 
Sabin Tigu, foto Nieuwerkerk – Paul Verschoor 

 
Sabin Tigu haalde het tweede punt binnen na een 
enerverende driesetter tegen Wouter Kramps (3-6 6-3 
7-6). Tigu: ‘Ik ben wel heel blij met deze overwinning. 
Het ging namelijk zo moeizaam de eerste set. Gelukkig 
ging het in de tweede beter. In de derde set tiebreak 
had ik eerder al twee matchpoints die hij wegwerkte. 
Het was een erg spannende partij die gelukkig in mijn 
voordeel uitviel.” 
 

Bas Struijk maakte er een zinderende partij van tegen 
de jonge Nathan de Veer. Na een 4-6 verlies in de 
eerste set ging het, zoals we van Struijk vaak zien, 
halverwege de tweede set beter en trok hij deze nipt 
met 7-5 naar zich toe. In de hierop volgende derde set 
kreeg hij het publiek op de banken in de tiebreak, die 
hij uiteindelijk na een marathonpartij van ruim drie uur 
met 8-6 won. 
De net van een schouderblessure herstelde Chris 
Berkouwer maakte er ook een driesetter van, alleen 
trok hierbij zijn tegenstander Bart Cordemeijer aan het 
langste eind (6-4 5-7 3-6).’’ 
De dubbels werden gedeeld, zodat er toch wel enige 
teleurstelling bij aanvoerder Tigu heerste: ,,We wilden 
vandaag het liefst geen punten verliezen. Maar als je 
de setstanden bekijkt had het zomaar veel slechter af 
kunnen lopen. Badhoevedorp moet vechten voor ieder 
punt om in de eredivisie te blijven en gaan volle bak. 
Dat hebben ze heel goed gedaan.” 
 

Flexpoint/TVS – Bastion/shoeby.nl, 5-1  
 
De jongere generatie bij Flexpoint/TVS, Benjamin 
Reek en Jesse Timmermans, moest in Simpelveld 
voor een weer uitgebreid publiek stevig aan de bak om 
opnieuw een grote overwinning en daarmee deelname 
aan de play-offs op 15 en 16 juni bij landskampioen 
ELTV veilig te stellen. Het tweetal voerde met 7-5 in de 
derde set tegen kopman Stijn de Gier, respectievelijk 
na 6-7 7-5 en 6-0 tegen Rob van Thiel de opdracht na 
veel strijd naar behoren uit. 
Het meer ervaren deel in het Limburgse Euregio-team, 
Jens Janssen en Mark Joachim, hadden twee sets 
nodig om hun opponenten, Sander van Grinsven en 
Ivo Tiemessen, te elimineren, zodat Bastion/snoeby.nl 
na de vier enkelspelen op de maximaal mogelijke 4-0 
achterstand was gekomen. In de dubbels greep de 
club uit Den Bosch dan toch de meer dan verdiende 
eer. Singlewinnaars Reek en Timmermans moesten 
De Gier en Van Grinsven de felicitaties overhandigen. 
De Duitsers Janssen en Joachim sloegen puntje vijf 
binnen, waarna het in het clubhuis in Zuid-Limburg 
naar goed gebruik nog lang onrustig bleef. 
 

 



TOS Bergeijk – ELTV/VisionCarLease, 5-1  
 
In de jaarlijkse streekderby tussen de tennisburen en 
rivalen voor het landskampioenschap, TOS Bergeijk en 
ELTV/VisionCar Lease, moesten de Eindhovenaren 
zonder de puntenpakkers Hendrik-Jan Davids en Paul 
Haarhuis aantreden. Het team uit de Lichtstad had 
desalniettemin met Bart Beks en Fernon Wibier toch 
nog genoeg ervaring van oud-internationals in huis  
Uit de rapportage van mediaman Frits Gielen: 
,,Veel fans op het clubterras en rond de banen. Een 
prima ambiance voor publieksspeler Ronald Tijveleijn. 
Ronald liet werkelijk geen spaan heel van deze oud-
international en joeg Beks van links naar rechts met 
zijn strakke mokerslagen, maar ook met perfecte stop-
balletjes. Een zichtbaar gefrustreerde Beks feliciteerde 
Ronald na twee sets: 6-4, 6-2. 
Sander van Dongen tegen Fernon Wibier. Het werd 
een van Sander’s beste wedstrijden. Hij stond vrijuit te 
tennissen en hield Wibier continu onder druk. Helaas 
kon hij zijn spel niet tot het einde doorzetten en kon de 
zeer ervaren Wibier met pijn en moeite en zichtbaar 
blij, na drie sets afmaken: 6-2, 3-6, 4-6. 
Thomas Rohof speelde de derde single tegen Jurriaan 
Berendes. Berendes heeft moeite met het niveau in de 
eredivisie. De wedstrijd kende weinig hoogtepunten. 
Thomas won gemakkelijk met 6-1, 6-1. 
 

 
Stefan Aarts, foto TOS Bergeijk, Frits Gielen 

 
 

Voor de laatste single kwam Stefan Aarts uit tegen 
Stefan Noteboom. De eerste paar games duurden erg 
lang en het leek erop dat het een lange partij zou 
worden. Noteboom had kansen, maar maakte teveel 
fouten. Stefan speelde solide en ging – zoals van hem 
gewend - voor elke bal. Stefan Aarts won: 6-3, 6-4.’’ 
 
Ook in de dubbels hield TOS Bergeijk de punten in 
eigen huis, zodat ELTV/VisionCarLease tegen een 
grote nederlaag aanliep. Toch blijft de formatie de 
belangrijkste kandidaat voor de vierde plaats. Paul 
Haarhuis lijkt immers nagenoeg hersteld van zijn nare 
blessure die hem de eerste rondes aan de kant hield. 
 

Vredenburch – ‘t Melkhuisje, 1-5  
 
,,We zijn te sterk voor de hoofdklasse’’, lichtte Yorick 
Simonis vanuit een stampvol clubhuis het 5-1 verlies 
van zijn Vredenburch tegen hekkensluiter Melkhuisje 
toe. ,,In de eredivisie komen we echter net tekort. We 
hebben het weer laten liggen. Of beter gezegd, we 
missen net de ervaring op dit niveau om wel de punten 
binnen te halen. Neem nu mijn eigen single tegen 
Maarten Kamermans. In de eerste set kom ik met 4-1 
voor, maar verlies ik de set met 7-5. In de tweede set 
kom ik met 5-2 achter, en die win ik toch nog met 7-5. 
In de derde set pak ik gelijk een break voorsprong en 
maak dan nog maar één game. Erg teleurstellend voor 
mij, maar ook voor ons publiek, want de eredivisie leeft 
bij ons enorm. Niet alleen thuis is het druk, ook bij de 
uitwedstrijden gaat een bus supporters mee.’’ 
Peter van Wilgen ging, eveneens na drie sets, tegen 
Bart van Monsjou ten onder. Mark Ravestein en Niels 
Zijlstra bogen na twee reeksen voor Jasper Hunting en 
een bijna foutloos spelende Bob van Duijn. Melkhuisje 
had de vurig gewenste vier punten om de laatste plek 
op de ranglijst aan Vredenburch over te dragen in de 
pocket. In de dubbels konden de Rijswijkers opnieuw 
vlammen, maar alleen de twee singelaars van een 
driesetter, Simonis en Van Wilgen, kwamen tot winst. 
 
Melkhuisje, Indexus/Badhoevedorp en Vredenburch 
strijden de komende weken om afdalen te voorkomen. 
,,En anders worden we volgend jaar weer kampioen’’, 
sluit Simonis af. ,,We blijven heen en weer gaan.’’ 
 

 
 
 


