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Metselaars naar play-offs na sportieve actie van ELTV/VisionCarLease  
 

Den Bosch/Scheveningen – Voor het eerst in de historie van de eredivisie heren werd de vierde deelnemer 
aan de play-offs bepaald door een sportieve actie van één van de deelnemende teams. Het Eindhovense 
ELTV/VisionCarLease realiseerde zich in de uitwedstrijd bij Bastion Baselaar bijtijds, dat het op zaterdag 14 
en zondag 15 juni zeker geen representatief en mogelijk zelfs geen compleet team naar het slotakkoord bij 
Flexpoint/TV Simpelveld kon afvaardigen. Bij een 3-1 voorsprong gaf de formatie uit de Lichtstad de beide 
dubbels op, zodat de winnaar van het duel tussen de twee directe achtervolgers hun plaats kon innemen. 
Metselaars zegevierde in deze rechtstreekse confrontatie met 4-2 over ’t Melkhuisje en wordt daarmee na 
Flexpoint zelf, TOS Bergeijk en DUNO Doorwerth de vierde deelnemer op het tot een groots tennisstadion 
omgebouwd gravelpark van TV Simpelveld. Met Bastion Baselaar degradeerde ook TC Nieuwerkerk. 
 
Bastion Baselaar – ELTV/VisionCarLease,  3-3 (8-6)  
 
,,We weten hoe ongelooflijk vervelend het is, als je als 
organiserende club met een onvolledige ploeg dan wel 
met opgaves bij de play-offs te maken krijgt’’, vertelde 
ELTV-captain Stephen Noteboom over  de zo unieke 
actie van zijn team. ,,We zijn met ELTV een paar maal 
landskampioen geweest, waarna je het jaar erop de 
play-offs mag organiseren. Dat moet een feest worden 
met hoogstaand tennis voor veel publiek. We hadden 
dit seizoen geen rekening gehouden met de eventuele 
deelname aan de play-offs. Paul Haarhuis was bij ons 
vertrokken om bij TC Bathmen gemengde competitie 
te gaan spelen en van zijn vervanger Sjeng Schalken 
was bekend dat hij niet alle wedstrijden zou kunnen 
spelen. Een inventarisatie leerde mij dat we met een 
paar geblesseerde spelers zaten en dat een paar van 
ons tijdens de play-offs in het buitenland zouden zijn. 
Een aantal van ons is ex-profspeler, we stammen nog 
uit de tijd dat als je niet verder kon, je je tegenstander 
door liet gaan om het toernooi of een evenement niet 
te schaden. Dit was voor TVS de beste oplossing.’’ 
Ondanks het ontbreken van de drijfveer van plaatsing 
voor de play-offs werd er in Den Bosch in de singles fel 
gevochten. Bastion Baselaar wilde eervol de eredivisie 
verlaten. Bart Beks was Bram Kaffener de baas. Ook 
Fernon Wibier won, maar wel na drie lange sets tegen 
Rob van Thiel, 3-6 6-4 en 7-5. Sander van Grinsven 
hield tegen Hendrik-Jan Davids het punt in eigen huis. 
Bosschenaar Ivo Tiemessen boog na drie sets voor 
Niels van de Ven, waarna de sportieve actie volgde. 
 
Metselaars Scheveningen – Melkhuisje,       4-2  
 
Martijn Belgraver geloofde zijn oren niet, toen hij het 
bijzondere nieuws uit Den Bosch vernam. ,,We hadden 
drie punten nodig om op eigen kracht veilig te staan en 
niet binnen jaar weer te degraderen. Met de play-offs 
zijn we zelfs helemaal niet bezig geweest.’’ 
 

Het behoud van de status van eredivisionist werd door 
Metselaars simpel gerealiseerd. Jeroen Camfferman, 
de jonge Bas Louwers en Belgraver sloegen in twee 
sets de drie nog benodigde punten bij elkaar Robert 
MacDonald moest tegen de jeugdige Melkhuisje-troef 
geblesseerd opgeven. De twee trainers, Belgraver en 
Jeroen Minnaar, stelden de 4-2 overwinning veilig. 
 
DUNO Doorwerth – TC Nieuwerkerk,       4-2]  

 
Afscheid Bart v.d.Berg en Yoran Verschoor. Foto: Paul Verschoor. 

 
,,Balen’’, zei DUNO-aanvoerder Kevin Schimmel. ,,We 
hebben wel met 4-2 van TC Nieuwerkerk gewonnen, 
maar ik verloor mijn eerste single van dit jaar. En dat 
voor een volle bak thuis.’’ Bart van den Berg bezorgde 
Schimmel die eerste nederlaag. Bas Struik was goed 
voor het tweede punt van TC Nieuwerkerk met winst 
op Marcel Reuter. Het tweetal kon de degradatie van 
hun team er niet meer mee voorkomen. 
 
TOS Bergeijk – Flexpoint/TV Simpelveld,    3-3 (6-7)  
 
De twee koplopers lieten geen van beide het achterste 
van hun tong zien. De 3-3 eindstand bij TOS Bergeijk 
(met haar twee Belgen) en Flexpoint/TVS (met vier 
Oosterburen) kan bij de play-offs zomaar anders zijn. 
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