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Couppoging ELTV/VisionCarLease met maximale 6-0 winst bij ’t Melkhuisje  
 

Hilversum – Met de maximale 6-0 zege bij ’t Melkhuisje heeft ELTV/VisionCarLease bijna een couppoging 
gepleegd om alsnog de play-offs te halen. Dit slotakkoord van de eredivisie heren heeft op zaterdag 14 en 
zondag 15 juni plaats bij landskampioen Flexpoint/TVS in Simpelveld. In tegenstelling tot wat de uitslag zou 
kunnen doen vermoeden was in Hilversum, zeker in de enkelspelen, sprake van een felle, maar sportieve 
strijd. De sleutelpartij tussen Bart van Monsjou en Hendrik-Jan Davids vergde zelfs ruim vier uur. Met nog 
één ronde te gaan moet ELTV bij Bastion Baselaar vijf punten halen om de play-offs te veilig te stellen. 
 
Melkhuisje Hilversum – ELTV/VisionCarLease,  0-6  
 
Voor het eerst kon ELTV/VisionCarLease aantreden in 
een voltallige samenstelling. Dus met Bart Beks, die 
onlangs wereldkampioen bij de senioren 40+ werd, èn 
met Sjeng Schalken, die weer hersteld was van een 
lichte kuitblessure. Voor ’t Melkhuisje, op plek 4 van de 
ranglijst, werd daarmee een goed resultaat, in ieder 
geval op papier, een lastige kwestie. De praktijk werd 
zelfs pijnlijker voor de Hilversummers, de play-offs zijn 
na de 0-6 goeddeels uit het zicht verdwenen. 
Bart Beks toonde op het beroemde center court van ’t 
Melkhuisje met een degelijke, bijna twee uur durende 
tweesets zege op Vincent van de Honert, dat hij de 
wereldtitel bij de 40-plussers zeker niet voor niets had 
veroverd. Wat de jonge Van de Honert ook probeerde, 
Beks had steeds een passend antwoord. 
Op baan 1, waar tussen 1957 en 1995, eveneens veel 
tennisgroten der aarde bij de zo geheten Internationale 
Kampioenschappen van Nederland hun staaltjes op 
het favoriete gravel legden, werkten Bart van Monsjou 
en Hendrik-Jan Davids tegelijkertijd de eerste set af. 
Vechtjas Van Monsjou was in de tiebreak de sterkste. 
Na Beks speelde ex-international Fernon Wibier op het 
center court tegen Maarten Kamermans even degelijk. 
Na ruim twee uur strijd, dat wel, werd het 6-3 6-3. 
 
 

 
Hendrik-Jan Davids, fit bij ELTV Eindhoven. Foto InterTennis. 

 
 

 
Sjeng Schalken, eredivisieboegbeeld bij ELTV. Foto InterTennis. 

 
De strijd op baan 1 ontaardde in een thriller. Davids 
won de tweede set en werkte in het beslissend bedrijf 
een 3-0 achterstand weg om in de tiebreak voor ELTV 
het derde punt binnen te slepen. 
Schalken kreeg daardoor toch het eerbetoon dat de 
voormalige nummer 11 van de wereld verdiende. Op 
het center court showde de Limburger, merkwaardig 
genoeg getooid met speelsterkte 3/3, nog eens zijn 
grote klasse van weleer. Jasper Hunting werkte uit alle 
macht, liep op alles, maar moest in twee sets buigen. 
In de dubbels tenslotte was de weerstand gebroken. 
 

 
Bart van Monsjou, vechtjas bij ‘t Melkhuisje. Foto InterTennis. 
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