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ELTV/VisionCarLease op de valreep present bij de door haar georganiseerde play-offs  

 

Eindhoven – Dank zij de maximale 6-0 overwinning op Indexus/Badhoevedorp èn de bescheiden 4-2 winst 
van naaste concurrent Melkhuisje tegen Bastion/shoeby.nl. heeft ELTV/VisionCarLease zich op de valreep 
toch nog geplaatst voor de door haar georganiseerde play-offs. Het slotakkoord van de Eredivisie Heren 
heeft op zaterdag 15 en zondag 16 juni plaats op het park aan de Koudenhovenseweg Noord in Eindhoven. 
Twee andere deelnemers, TOS Bergeijk en Nieuwerkerk, eindigden hun onderlinge wedstrijd met een 4-2 
stand in het voordeel van de thuisclub. Het Rijswijkse Vredenburch, een van de grootste smaakmakers in 
de jaargang 2013 van de eredivisie, boog met 4-2 voor de gedeeld koploper, Flexpoint/TVS uit Simpelveld. 
 
 
ELTV/VisionCarLease – Indexus/Badh’dorp, 6-0  
 
Ondanks hun gigantische wedstrijdervaring hadden de 
mannen van ELTV/VisionCarLease hun deelname aan 
de play-offs op eigen park niet meer in eigen hand. De 
meervoudig landskampioen moest niet alleen met de 
maximale cijfers winnen, maar concurrent Melkhuisje 
moest tegen Bastion/shoeby.nl ook nog twee punten 
verspelen. Het gewenste scenario kwam uit. 
 

 
Paul Haarhuis. Archieffoto TC Vredenburch 2011. 

 
In hun laatste thuiswedstrijd had de formatie vol met 
ex-kampioenen uit de Lichtstad niets aan het toeval 
overgelaten. Paul Haarhuis was weer hersteld van zijn 
blessure die hem bij de voorgaande zes speelweken 
verhinderde ingezet te worden. Twee reeksen had de 
voormalige nummer 1 dubbelaar van de wereld nodig 
om Bas van Bentum in een bij vlagen hilarische partij 
aan de kant te zetten. Natuurlijk twijfelde niemand aan 
de naam van de winnaar, maar zou Haarhuis een fijne 
collega van hem bij de KNLTB-jeugdopleidingen willen 
dollen of willen sparen? De winnaar van alle Grand 
Slams werd onlangs aan de staf van de tennisbond bij 
technisch directeur Jan Siemerink toegevoegd om de 
getalenteerde jeugd op te begeleiden. De kopman van 
Indexus/Badhoevedorp is als fysieke trainer aan de 
dezelfde bondsopleiding verbonden. 

Waar Haarhuis na vele weken weer blessurevrij was, 
werd Indexus/Badhoevedorp juist geconfronteerd met 
de nodige nare euvels. Slechts drie spelers konden 
worden ingezet. Fernon Wibier en Hendrik-Jan Davids 
klopten in hun enkelspelen Wouter Kramps en Nick 
Hogenhout in twee sets. Ook in het eerste dubbelspel 
waren de oud-internationals na twee sets klaar. Om 
het publiek te entertainen en de play-offs op zaterdag 
15 en zondag 16 juni te promoten speelden Jurriaan 
Berendes en ELTV-captain en voormalig Rosmalen-
winnaar Stephen Noteboom nog een demonstratie 
tegen Hogenhout met ELTV-er Wim Lemckert. 
 
Melkhuisje – Bastion/shoeby.nl, 4-2  
 
Eerst kwamen verontrustende berichten in Eindhoven 
binnen. Melkhuisje zou een 2-0 voorsprong genomen 
hebben. Maar dan kwam toch het verlossende bericht. 
De tussenstand na de vier enkelspelen was 2-2, zodat 
ELTV/VisionCarLease in ieder geval bij de play-offs 
present was. Bastion/shoeby.nl had via Stijn de Gier 
en Rob van Thiel zijn sportieve plicht gedaan. De Gier 
was de baas over Bart van Monsjou, terwijl Van Thiel 
tegen Bob van Duijn overeind bleef. De beide dubbels 
werden door het Bossche Bastion Baselaar opgegeven 
voor een 4-2 eindzege van Melkhuisje. 
,,Helaas geen play-offs, maar een goede comeback 
gemaakt in de tweede competitiehelft’’, stelde captain 
Johan Dijkstra vast. ,,Het zou mooi zijn als we volgend 
seizoen niet in de winter beginnen. Dat scheelt ons 
twee blessures.’’ 
******************* 
Bij die 2-2 stand in Hilversum kon ook Nieuwerkerk 
opgelucht adem halen. Met gedeeld koploper TOS 
Bergeijk was de ploeg zeker van de play-offs. 
Vredenburch nam triest afscheid van de eredivisie met 
de belofte over twee jaar terug keren. Ook koploper 
Flexpoint/TVS ondersteunde die belofte van harte. De 
Rijswijkers waren de smaakmaker van de competitie. 
 

 
 
 

 


