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Flexpoint/TVS, TOS Bergeijk en DUNO Doorwerth vergroten de marge met achtervolgers  
 

Simpelveld/Bergeijk/Den Bosch – Tenminste vier punten is de marge van Flexpoint/TVS, TOS Bergeijk en 
DUNO uit Doorwerth met hun achtervolgers voor een plekje bij de play-offs. Dit slotakkoord bij de eredivisie 
heren wordt op zaterdag 14 en zondag 15 juni op de gravelbanen van de regerend landskampioen TVS in 
Simpelveld gespeeld. Flexpoint bleef koploper door Melkhuisje met 4-2 terug te wijzen. TOS Bergeijk bleef 
op een punt volgen dank zij de eveneens 4-2 zege op Metselaars. DUNO Doorwerth sloeg zich met de 5-1 
winst bij Bastion Baselaar naar de derde plaats. ELTV/VisionCarLease en TC Nieuwerkerk speelden 3-3. 
 
 
Flexpoint/TV Simpelveld – Melkhuisje, 4-2  ]  

 
TVS-troeven Benjamin Reek en Jesse Timmermans op 
de historische METS-banen.  Foto Jacqueline Boltong. 

 
Bij het 40-jarig bestaan van de club niet alleen de play-
offs van de eredivisie heren organiseren, maar er als 
landskampioen natuurlijk opnieuw aan meedoen. Met 
de 4-2 zege op Melkhuisje is Flexpoint/TVS alweer een 
flinke stap dichter bij de doelstelling van 2014. 
Van serieuze spanning was in de wedstrijd tussen de 
Zuid-Limburgers en de bezoekers van de historische 
Hilversumse club geen sprake. Alle partijen werden in 
twee sets geklaard. Jesse Timmermans klopte Jasper 
Hunting. Jens Janssen moest tegen Bart van Monsjou 
letterlijk het vliegtuig in Düsseldorf halen en de Duitse 
aanwinst Sascha Klör was snel klaar met Maarten 
Kamermans. De twee punten van Melkhuisje kwamen 
op naam van hun aanwinst Vincent van de Honert, 
tegen Benjamin Reek en dubbel met Van Monsjou. 
 
TOS Bergeijk – Metselaars, 4-2  
,,Ik moest stevig aan de bak’’, luidde het commentaar 
van captain Stefan Aarts na de 4-2 overwinning op 
Metselaars. ,,8-6 in de tiebreak van de derde set tegen 
Robert MacDonald. Aan het eind van de dag bleek het 
het beslissende punt te zijn. Door het ontbreken van 
Peter Lucassen waren we niet op volle oorlogssterkte. 
Met die 4-2 zijn we een stapje dichter bij de play-offs. 

Op de plaats van Peter Lucassen speelde nu Rene 
Lindenbergh mee. Een goede wissel, want hij won zijn 
twee partijen, de single tegen Bas Louwers en met 
Frederik van de Ven het dubbelspel. Onze Belg Michiel 
Antheunis had het erg lastig met Paul Moggré.’’ Bij 
Metselaars bleef Jeroen Camfferman ongeslagen. 
 
ELTV/VisionCarLease – Nieuwerkerk, 3-3, (53-55)  
De zes tweesetters werden gelijkelijk over de teams 
van ELTV/VisionCarLease en Nieuwerkerk verdeeld. 
Met één sleutelpartij, het treffen tussen Hendrik-Jan 
Davids en Bart van den Berg. ,,Ongelooflijk zoals hij 
die partij eruit trok’’, zei captain Stephen Noteboom. 
,,Sjeng Schalken was nog niet fit, maar de rentree van 
Jurriaan Berendes was opmerkelijk.’’ 
De klasse van voormalig wereldranglijstspeler Davids 
(hoogste ranking in 1996 plek 171) was ook Tineke 
Sigmond, pr-vrouw van TCN, niet ontgaan: 
‘De op papier sterkere Bart van den Berg verslikte zich 
in een bijna foutloos spelende Hendrik-Jan Davids. De 
45-jarige routinier uit Eindhoven steeg boven zichzelf 
uit en wist keer op keer ‘winners’ van Van den Berg 
prachtig te retourneren. Ook de volleys legde Davids 
met katachtige bewegingen mooi weg, waardoor de 
20-jarige TCN-speler een beetje de weg kwijt raakte en 
de partij in twee sets verloor (6-4 6-3).’ 
Aan het eind van de dag had TCN twee games meer. 
 
Bastion Baselaar – DUNO Doorwerth, 1-5  
,,We hebben allemaal goed gespeeld’’, lichtte captain 
Rob van Thiel de 5-1 nederlaag van zijn club Bastion 
Baselaar toe. ,,DUNO beschikt over prima spelers. 
Stijn de Gier verloor in drie sets van Arjan Pastoors, 
ikzelf speelde drie sets tegen Kevin Schimmel. Maar 
als ik over de gehele wedstrijd kijk, hebben zij gewoon 
verdiend gewonnen. De eredivisie is weer een heel 
stuk sterker geworden. Als we niet beter meer kunnen, 
schamen we ons er zeker niet voor om volgend jaar 
weer in de hoofdklasse te spelen.’’ Sander van 
Grinsven scoorde het enige Bossche punt. 
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