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Flexpoint/TVS, TOS Bergeijk, en DUNO Doorwerth zeker van play-offs bij TV Simpelveld 
 

Nieuwerkerk – Na de zesde speeldag in de eredivisie heren zijn Flexpoint/TVS, TOS Bergeijk en DUNO 
Doorwerth zeker van hun deelname aan de play-offs. Dit slotakkoord van de competitie wordt op zaterdag 
14 en zondag 15 juni op de gravelbanen van het Limburgse TV Simpelveld gespeeld. Flexpoint/TVS was 
met 4-2 de baas over hekkensluiter Bastion Baselaar. TOS Bergeijk klopte ELTV/VisionCarLease eveneens 
met 4-2, waardoor de Eindhovenaren het voorkomen van degradatie volledig in eigen hand hebben. DUNO 
tegen Melkhuisje werd 3-3. Voor TC Nieuwerkerk lijkt de 3-3 tegen Metselaars onvoldoende voor behoud. 
 
TC Nieuwerkerk – Metselaars, 3-3, sets 8-6              ]  

 
Sabin Tigu, TC Nieuwerkerk. Foto: Paul Verschoor 

 
Vóór de start in april kon al vastgesteld worden, dat de 
eredivisie heren weer veel aan niveau had gewonnen. 
TC Nieuwerkerk, jaren aanwezig bij de play-offs, lijkt 
dit seizoen de dupe te worden van die substantiële 
verbetering aan spelkwaliteit. Een overwinning op het 
bezoekende Metselaars zou de formatie uit de regio 
Rotterdam lucht verschaft hebben. Het gelijkspel lijkt 
onvoldoende om op de slotdag van de eredivisie heren 
aan afdalen te ontsnappen. 
Aan Sabin Tigu viel weinig te verwijten. De captain van 
TCN schudde een wat mindere periode af met een 
fraaie zege op Bas Louwers. Yoran Verschoor zette 
zijn vorige week onderbroken zegereeks voort met 
winst op Robert MacDonald. Sleutelpartij werd het duel 
tussen de kopmannen Bart van den Berg en Jeroen 
Camfferman. Uit het pr-verslag van Tineke Sigmond: 
“Voor wie ben je?” Het was voor de toegestroomde 
TCN-jeugd een lastige vraag. Hun trainer Jeroen 
Camfferman stond op de baan, maar wel voor de 
bezoekende partij. Hij moest het opnemen tegen de 
21-jarige Van den Berg van hun eigen vereniging. Voor 
de jeugd was in ieder geval een flinke hoop te leren 
van de mooie strijd tussen de twee toppers. Een duel 
dat uiteindelijk na zinderende strijd in de derde set 
door Camfferman met 5-7 werd gewonnen.’’ 
Bij Metselaars won Martijn Belgraver zijn twee partijen. 
 

Flexpoint/TV Simpelveld – Bastion Baselaar, 4-2  
Aan degradatie kon Bastion Baselaar alleen in theorie 
nog maar ontsnappen. Maar dan wel strijdend ten 
onder en het liefst allemaal tegelijkertijd in de beste 
vorm. Ook tegen de landskampioen Flexpoint/TVS. 
Bram Kaffener gaf ditmaal het goede voorbeeld, maar 
hij sneuvelde na drie sets toch tegen Benjamin Reek. 
Kopman Stijn de Gier hield ook lang stand, maar na 
twee close sets tegen Mark Joachim was het toch 
gedaan met de Bosschenaar. De twee punten voor 
Bastion werden verkregen door opgaves van de 
geblesseerde Jens Janssen en Sacha Hesse. Aan 
degradatie kan Bastion Baselaar daardoor nog steeds 
alleen in theorie nog maar ontsnappen. Flexpoint/TVS 
bereikte met de 4-2 de play-offs in eigen Simpelveld. 
 
TOS Bergeijk – ELTV / VisionCarLease, 4-2  
Het scenario voor ELTV/VisionCarLease om aan de 
eventuele degradatie te ontsnappen tijdens de laatste 
week van mei was en blijft simpel. Punten sprokkelen 
bij TOS Bergeijk, op Hemelvaartsdag 29 mei tijdens de 
inhaalwedstrijd bij ’t Melkhuisje, en op de slotzondag 
bij Bastion Baselaar. De eerste twee punten werden op 
de zesde speeldag bij koploper TOS Bergeijk gepakt. 
Sjeng Schalken deed weer mee en was uiteraard vele 
maten te groot voor Frederik van de Ven. De dubbel 
van wereldkampioen 40+ Bart Beks met voormalig 
wereldranglijstspeler Fernon Wibier leverde het tweede 
punt op. Het hadden er drie kunnen als Wibier in zijn 
single niet met 4-6 derde set van Niels Cleeren had 
verloren. Peter Lucassen, Rene Lindenbergh en het 
dubbel Stefan Aarts met Patrick Couprie bezorden 
TOS de overige punten. Bergeijk naar de play-offs. 
 
DUNO Doorwerth – Melkhuisje, 3-3, sets 6-7  
Kevin Schimmel behield bij DUNO tegen Maarten 
Kamermans en de dubbel met Arjan Pastoors zijn 
ongeslagen status. De jeugdige Vincent van de Honert 
deed tegen Pastoors hetzelfde voor ’t Melkhuisje. 
Bernd Lenten leverde Doorwerth punt drie en de derde 
plek bij de play-offs. Wordt Melkhuisje de vierde? 
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