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ELTV/VisionCarLease en Metselaars dwingen koplopers Flexpoint en DUNO gelijkspel af 
 

Eindhoven/Scheveningen – Met het 3-3 gelijkspel tegen respectievelijk Flexpoint/TVS en DUNO Doorwerth 
namen ELTV/VisionCarLease en De Metselaars weer enige afstand van de degradatiezone en ligt mogelijk 
deelname aan de play-offs toch in het verschiet. Dit slotakkoord van de eredivisie heren wordt op zaterdag 
14 en zondag 15 juni in Simpelveld bij landskampioen Flexpoint verspeeld. Slachtoffer van de dadendrang 
van de Eindhovenaren en de Scheveningers werden TC Nieuwerkerk en Bastion Baselaar. De formatie uit 
de regio Rotterdam verloor met 5-1 bij Melkhuisje. De Bosschenaren bogen met 6-0 voor TOS Bergeijk. 
 
ELTV/VisionCarLease – Flexpoint/TVS, 3-3, sets 7-9  
 
Vier spectaculaire, langdurige thrillers waarvan er drie 
in het voordeel van thuisclub ELTV/VisionCarLease 
uitvielen. De formatie uit de Lichtstad met een aantal 
voormalige Hollandse toppers in de gelederen moest 
keihard werken om de marge met de degradatiezone 
te vergroten. Zoals Fernon Wibier die na bijna vier uur 
fysieke arbeid als enige Eindhovense winnaar in het 
enkelspel van het gravel stapte. De 43-jarige nummer 
126 van de wereld (op 23 juni 1997) was met 4-6 7-6 
en 6-4 Mark Joachim de baas. Kopman Hendrik-Jan 
Davids, de mondiale nummer 171 op 17 juni 1996, 
boog met 7-5 derde reeks voor Jesse Timmermans. 
Jurriaan Berendes en Patrick Couprie kregen geen 
kans tegen de Duitse versterkingen bij Flexpoint/TVS, 
Sacha Hesse en Sacha Klör. Via de beide dubbels 
werkte ELTV/VisionCarLease zich na een lange dag 
toch nog langszij. Bart Beks en Wibier hadden tegen 
Benjamin Reek en Timmermans de tiebreak van de 
derde reeks nodig, 6-7 6-4 7-6. Davids en Couprie 
konden niet achterblijven en waren tegen Hesse en 
Klör eveneens de besten in de opnieuw benodigde 
afsluitende tiebreak, 6-7 7-5 en 7-6. ,,Het was zwaar’’, 
stelde Wibier na afloop vast. Een understatement. 
 
Metselaars – DUNO Doorwerth 3-3, sets 8-6  
 
De Metselaars veroverde de drie voor lijfsbehoud in de 
eredivisie heren belangrijke punten alle drie in twee 
sets. De dit jaar nog ongeslagen Jeroen Camfferman 
kreeg zijn single na één set van Bernd Lenten cadeau. 
Topjunior Bas Louwers kende geen mededogen met 
Milco Mulder. Omdat Paul Moggré pas na drie sets 
Arjan Pastoors feliciteerde en Robert MacDonald in 
twee deeltjes van Kevin Schimmel verloor, had de 
thuisclub in elk geval een setje meer. De marge werd 
twee sets, omdat Martijn Belgraver en Camfferman in 
twee bedrijven Lenten en Mulder klopten. Moggré en 
Louwers pakten een set van Pastoors en Schimmel. 
,,Een goed resultaat’’, klonk captain Belgraver content. 
,,Ons doel handhaven, gaan we realiseren.’’ 
 

Melkhuisje – TC Nieuwerkerk, 5-1                             ]  
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De nieuwkomer in Hilversum, Vincent van den Honert, 
toonde zich weer de solide kopman bij Melkhuisje met 
een tweesets zege op ‘1’-speler Bart van den Berg. 
Bart van Monsjou haalde met 7-5 derde reeks Yoran 
Verschoor van zijn fraaie honderd procent score af. 
Jasper Hunting was ruim de meerdere van Bas Struijk. 
Maarten Kamermans bezorgde TC Nieuwerkerk een 
tweede grote domper door Chris Berkouwer met 7-6 
derde set terug te wijzen. De dubbels werden gedeeld.  
 
Bastion Baselaar – TOS Bergeijk, 0-6  
,,Onze tegenstander was vooral sterker in de breedte’’, 
meldde aanvoerder Rob van Thiel. ,,Wij hebben in een 
aantal partijen goed gespeeld. Zeker de partij tussen 
onze Stijn de Gier en Peter Lucassen, die eerder bij 
Bastion Baselaar speelde, was spectaculair voor ons 
grote thuispubliek. Sander van Grunsven had kansen 
in single en dubbel met Stijn. Als ik eerlijk ben, moet ik 
wel zeggen dat TOS alle partijen verdiend won.’’ 
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