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Bastion/shoeby.nl wordt scherprechter in strijd om de vierde stek bij play-offs bij ELTV  

 

Den Bosch – De deelname Bastion/shoeby aan de play-offs van de eredivisie heren 0500 lijkt na de 4-2 
nederlaag tegen het bezoekend ELTV/VisionCarLease verkeken. Het vlaggenschip van Bastion Baselaar 
wordt op de laatste speeldag, zondag 2 juni, wel de scherprechter waar het de vierde en laatste deelnemer 
aan het slotakkoord betreft. Melkhuisje heeft na de 6-0 overwinning op Indexus/Badhoevedorp voorlopig 
het beste vertrekpunt. De Hilversummers hebben een punt voorsprong op play-offs organisator ELTV en 
wonnen ook nog eens de onderlinge ontmoeting. Nieuwerkerk weet zich na de 4-2 zege bij het weer druk 
bezochte Vredenburch vrijwel zeker van deelname aan de play-offs. De twee koplopers Flexpoint/TVS en 
TOS Bergeijk staakten bij een 3-1 stand voor de thuisclub hun wedstrijd vanwege de hevige regenval. 
 
Bastion/shoeby.nl – ELTV/VisionCarLease, 2-4  
 
De Bosschenaren namen de verantwoordelijke rol als 
scherprechter serieus. Ook streed Bastion/shoeby.nl 
voor de laatste eigen kans om in het debuutjaar in de 
eredivisie zelf deelnemer te worden aan de play-offs. 
In de eerste opdracht slaagde de thuisclub volledig, 
voor de tweede opdracht kwam het Bossche vijftal 
uiteindelijk tekort. 
Met minstens 5-1 winnen van regerend landskampioen 
ELTV/VisionCarLease luidde de tweede opdracht om 
met dezelfde kansen als rivaal Melkhuisje de slotdag 
van de competitie in te gaan. Stijn de Gier gaf meteen 
het voorbeeld. De finalist van het eigen Teun van Pelt 
Pinkster Nationaal Ranglijst Toernooi wees Bart Beks, 
met Oranje toch wereldkampioen bij de senioren 40+, 
in twee sets terug. Fernon Wibier was bij de bezoekers 
uit Eindhoven echter weer een rots in de branding. De 
met Stephen Noteboom voormalige winnaar van het 
dubbelspel bij het grastoernooi in het huidige stadsdeel 
van Den Bosch, Rosmalen, gaf Ivo Tiemessen weinig 
kans op een beter resultaat. 
Op de singles 3 en 4 had Bastion/shoeby.nl moeten 
toeslaan. Sander van Grinsven pakte na 0-6 in de 
eerste set, de tweede reeks via een tiebreak. Maar 
verder liet Hendrik-Jan Davids het niet komen. Rob 
van Thiel verzuimde na een 6-1 gewonnen eerste set 
door te drukken. Jurriaan Berendes was in de tiebreak 
van het beslissende bedrijf de sterkste. In de dubbel 
met Bram Kaffener kreeg Van Thiel zijn revanche, 
maar Beks en Wibier stelden de 4-2 overwinning voor 
ELTV/VisionCarLease veilig. 
 
Melkhuisje – Indexus/Badhoevedorp, 6-0  
 
Melkhuisje kwam in de singles van Bart van Monsjou, 
Jasper Hunting, Bob van Duijn, Maarten Kamermans 
en de dubbel Van Duijn/Van Monsjou niet serieus in de 
problemen. Eric Haase maakte na een stroeve start 
naast Kamermans een succesvolle rentree. 
 

Vredenburch – Nieuwerkerk, 2-4  
 
Uit het verslag van TCN’s pr-vrouw Tineke Sigmond: 
,,Kopman Rick Schalkers ging in de eerste partij nog 
onderuit tegen Niels Zijlstra (6-2 6-1). Yoran Verschoor 
daarentegen zat goed in de wedstrijd tegen Peter van 
Wilgen. Na een soepele eerste set, raakte Verschoor 
aan het begin van de tweede set nog wel even uit het 
ritme, maar kwam na een 3-0 achterstand mooi terug. 
 

 
Bart van den Berg. Foto: TCN, Paul Verschoor. 

 
Bart van den Berg speelde de wedstrijd van zijn leven 
tegen de Poolse international Macijek Dilaj die in het 
team van Vredenburch debuteerde. Ondanks een fraai 
staaltje ‘power’ tennis, moest Van den Berg de eerste 
set aan zich voorbij laten gaan. Maar in de tweede set 
betaalde dat spel zich uit en gaf Dilaj zich zeker in de 
derde set gewonnen (6-4 4-6 1-6). 
Bas Struijk haalde een mooi punt binnen tegen Marc 
Ravestein. Na een verloren set, kantelde de strijd in 
het voordeel van Struijk (6-3 3-6 4-6) die hierop droog 
reageerde: “Tja, ik moet er blijkbaar altijd een beetje 
inkomen.” De beide mannendubbels werden na snelle 
tweesetters over de twee ploegen verdeeld. 
 

 
 

 


