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Melkhuisje bepaalt met de 5-1 winst op ELTV/VisionCarLease de twee degradatiekandidaten  

 

Eindhoven – Met de verrassende 5-1 overwinning bij ELTV/VisionCarLease heeft Melkhuisje twee ploegen, 
in directe degradatienood gebracht en de deelname van de Eindhovenaren aan de ‘eigen’ play-offs een fors 
stuk minder zeker gemaakt. Index/Badhoevedorp en Vredenburch werden de dupe van de dadendrang van 
de opvallende opleving bij Melkhuisje, al verkochten beide teams tegen Bastion/shoeby.nl en TOS Bergeijk 
hun huid duur. De eindstand bij de play-off deelnemers TC Nieuwerkerk en Flexpoint/TVS werd ook 2-4. 
 
 

ELTV/VisionCarLease – Melkhuisje, 1-5  
 
Dat Melkhuisje de eerste speeldagen onder de maat 
presteerde, was stellig duidelijk. De Hilversummers 
werden geplaagd door blessures, waardoor Johan 
Dijkstra en Eric Haase het gehele seizoen niet in actie 
kunnen komen. Ook ELTV/VisionCarLease opereert 
lang niet op volle oorlogssterkte. De afwezigheid van 
de geblesseerde Paul Haarhuis wordt nadrukkelijk 
gevoeld, terwijl Freddy Hemmes tegen Melkhuisje 
wegens een rugblessure moest opgeven. 
,,En dan verliest een van onze twee steunpilaren, 
Hendrik-Jan Davids, met 6-4 derde set van de weer 
herstelde Bart van Monsjou’’, verklaart captain Stef 
Noteboom de ruime nederlaag van zijn ELTV. ,,Aan 
het eind van de dag verliezen Hendrik-Jan en ik de 
dubbel met 7-6 6-7 en 4-6. Dan zit het ook nog eens 
niet mee. Fernon Wibier speelde weer heel sterk tegen 
Jasper Hunting, 6-2 6-1. Hij zorgde voor het enige 
punt. In mijn single tegen Maarten Kamermans ging 
het zelfs goed, maar ik ben na mijn knieoperatie bijna 
een jaar uit de roulatie geweest en mis zeker nog 
wedstrijdritme. We zullen stevig aan de bak moeten 
om de play-offs te halen, maar de kansen zijn er.’’ 
 

Indexus/Badh’dorp – Bastion/shoeby.nl, 2-4  
 
Het eerste slachtoffer van de dadendrang van het 
team van Melkhuisje werd Indexus/Badhoevedorp, dat 
tegen Bastion Baselaar/shoeby.nl een 4-2 nederlaag 
leed. Te weinig om degradatienood te voorkomen, 
voldoende om de Bosschenaren voorlopig van een 
kans op deelname aan de play-offs af te houden. 
,,Dan wordt handhaven lastig’’, reageert teammanager 
Jan van Schaik op de 5-1 winst van Melkhuisje. ,,We 
moeten naar de toekomst toe wel realist zijn. Bart 
Cordemeijer ziet dit als zijn laatste jaar en de jonge 
Nathan de Veer wil in Amerika studeren. Dus hebben 
we volgen jaar nog wel een sterk genoeg team?’’ 
 
 

Bas van Benthum boekte een mooie overwinning op 
Sander van Grinsven, Cordemeijer was te sterk voor 
Bram Kaffener. Voor Bastion Baselaar/shoeby.nl won 
Stijn de Gier van Wouter Kramps en had Rob van Thiel 
weinig moeite met de licht geblesseerde De Veer. 
,,Het had eigenlijk 3-3 moeten worden’’, sloot Van 
Schaik af. ,,Bas en Bart staan 5-2 voor in de derde set 
tegen De Gier en Van Grinsven, maar verliezen wel 
met 7-4 in de tiebreak.’’ 
 

TOS Bergeijk – Vredenburch, 4-2  
 
Wellicht een minder scherp TOS Bergeijk en de altijd 
hard knokkende helden van Vredenburch. Het zou de 
bescheiden 4-2 overwinning van de ongenaakbare 
koploper TOS op hekkensluiter maar ook smaakmaker 
Vredenburch kunnen verklaren. Terwijl toch 2-4 ook tot 
de mogelijkheden voor de Rijswijkers behoorde. 
Want Yorick Simonis was andermaal heel dicht bij 
singlewinst, maar opnieuw ontglipte hem de zege op 
Sander van Dongen in de eindfase. Peter van Wilgen 
werkte een heuse thriller af tegen Ronald Tijveleijn, 
maar ook hier ging de thuisclub met de winst strijken, 
7-6, 4-6 en 7-6. Een kleine pleister op de wonde werd 
de dubbel van de twee Rijswijkers, waarin na liefst 6-1 
6-0 tegen Stefan Aarts en Thomas Rohof het tweede 
punt werd binnengehaald. Mark Ravestein had in zijn 
single tegen Ravestein het eerste punt gepakt. Aarts 
klopte voor TOS Niels Zijlstra  in twee sets. 
 

Nieuwerkerk – Flexpoint/TVS, 2-4  
 
Na vier tweesetters in de singles werden de beide 
dubbels via wederzijdse opgaves keurig gedeeld. Het 
verslag van Nieuwerkerk tegen Flexpoint/TVS kan in 
feite met deze zin volstaan. Bas Struik boekte voor de 
thuisclub het enige singlepunt tegen Benjamin Reek. 
Mark Joachim, Jesse Timmermans en Sascha Hesse 
wonnen de singles voor de Limburgers. 
 

 
 
 

 


