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Schalken en Wibier kunnen verlies van ELTV tegen nieuwkomer Metselaars niet voorkomen 
 

Eindhoven – Met Sjeng Schalken in de gelederen op de plaats van de met eredivisie heren gestopte Paul 
Haarhuis heeft ELTV Eindhoven opnieuw een groots Nederlands tennisboegbeeld in huis. De voormalige 
wereldtopper en ook voormalig international Fernon Wibier konden de 4-2 nederlaag van hun ELTV tegen 
de nieuwkomer in de eredivisie heren, het gepromoveerde Metselaars, niet voorkomen. Ook de andere zes 
ploegen verschenen, vaak met een duidelijke versterking in het team, op de eerste speeldag op volle 
oorlogssterkte. De onderlinge verschillen blijken gering. Het maakt dat tot en met de laatste speeldag om 
de vier plekken bij de play-offs (14 en 15 juni) en tegen degradatie zal moeten worden gestreden. 
 

 
Voormalig tennistopper Fernon Wibier. Archieffoto. 

 
ELTV Eindhoven – Metselaars, 2-4  
Sjeng Schalken terug in de tenniscompetitie. ELTV uit 
Eindhoven kreeg na het vertrek van Paul Haarhuis, die 
in de gemengde competitie uitkomt, opnieuw een heus 
boegbeeld voor de eredivisie heren in de gelederen. 
,,Ik heb de afgelopen tijd weer wat getraind’’, sprak de 
Limburger na afloop van de eerste persconferentie 
over het Topshelf Open, het grastoernooi in Rosmalen 
waarvan hij al jaren toernooiambassadeur is. ,,Was 
nodig, want ik merkte dat ik niet meer in een aantal 
broeken paste en nieuwe moest kopen. Daar wilde en 
moest ik natuurlijk wel wat aan gaan doen.’’ 
ELTV-captain Stephen Noteboom toonde zich content 
met de komst van de voormalige tennisprof. ,,Hij heeft 
de laatste jaren weinig getennist en had daardoor een 
paar games nodig om het ritme te vinden. Maar daarna 
speelde hij heel sterk.’’ De linkshandige topjunior Bas 
Louwers ondervond al snel hoe sterk Schalken nog 
was. ,,Ook Fernon Wibier speelde weer als vanouds’’, 
vervolgde Noteboom. ,,Robert MacDonald kreeg geen 
kans. De sleutelpartij was die tussen onze Hendrik-Jan 
Davids en Paul Moggré, die afgelopen jaar nog in de 
eredivisie gemengd speelde. Hendrik-Jan verloor in 
drie sets. Met Moggré beschikt Metselaars met Jeroen 
Camfferman en Martijn Belgraver over nog enkele heel 
goede spelers. Dit is een concurrent voor de play-offs. 
De eredivisie heeft geen zwakke teams meer.’’ 
 

TOS Bergeijk – TC Nieuwerkerk, 4-2  
Play-off kandidaat TOS Bergeijk hield vier punten over 
aan het treffen met medekandidaat TC Nieuwerkerk. 
,,Belangrijke punten, want de eredivisie is weer een 
stuk sterker geworden’’, stelde captain Stefan Aarts. 
,,Peter Lucassen won op 1 in drie sets van Bert van 
den Berg. Michiel Antheunis moest ’s avonds vliegen 
om als coach speelsters te begeleiden, maar kon ’s 
middags nog wel een winnende single spelen tegen 
Chris Berkouwer. Zelf won ik van Bas Struik. Mijn 
dubbel met Peter Lucassen leverde na twee tiebreaks 
tegen Sabin Tigu en Van den Berg het vierde punt op.’’ 
Yoran Verschoor bleef bij Nieuwerkerk ongeslagen. 
 
Flexpoint/TV Simpelveld – DUNO Doorwerth 4-2  
De eerste vier punten om de deelname aan de op 
eigen park georganiseerde play-offs veilig te stellen 
werden door landskampioen Flexpoint/TVS tegen 
nieuwkomer DUNO Doorrwerth binnengehaald. Uit het 
verslag van pr-vrouwe Jacqueline Boltong: 
,,Jesse Timmermans, vorig jaar ongeslagen in de 
single, verloor in een spannende driesetter van Kevin 
Schimmel. Nieuwkomer Kevin Boelhouwer trok de 
stand weer gelijk met een 7-5 6-3 overwinning op Arjan 
Pastoors. TVS kwam op voorsprong door Sascha 
Hesse en Mark Joachim die beide hun singles 
overtuigend wonnen. Kevin en Jesse speelden tegen 
de viervoudig Nederlands kampioen dubbel, Kevin 
Schimmel en Arjan Pastoors. Deze thriller werd 
ondanks matchpoints voor TVS gewonnen door DUNO 
voor TVS. Sascha Hesse en Jens Janssen pakten het 
vierde punt tegen Marcel Reuter en Bernd Lenten.  
 
Bastion Baselaar – Melkhuisje, 1-5  
,,We moeten ons schamen’’, vond Bram Kaffener van 
het 5-1 verlies van Bastion Baselaar tegen bezoeker 
Melkhuisje. Met de nieuwe, sterke kopman, Vincent 
van de Honert (snelle winst op Stijn de Gier) zijn de 
Hilversummers ook al kandidaat voor de play-offs. 
Rob van Thiel won als enige tegen Bart van Monsjou. 
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