
         
         
       
 
 
 
 
Afgelopen zaterdag is de competitie weer begonnen. Asterix 2 ging met goede moed naar Panningen 
wel wetende dat we niet gingen winnen maar dat maakt niet uit als we maar plezier hebben in de sport. 
Het was ook de eerste keer dat we te maken hadden met het “Senioren Duo Dubbel Davis Cup” Dat 
houdt in als je met vier man speelt en de tegenstander ook dat je een A/B poule heb en een C/D poule  
Dat was afgelopen zaterdag ook zo in de a/b stonden Huub Franssen en Debby Kipp  
En de c/d poule stonden Dave Bol en Ger van de Hoogen.  
 
Debby en Ger mochten beginnen. Debby begon tegen Annielies Lormans en Ger tegen Eline Peeters.  
 
Debby kreeg de eerste twee games cadeau van Annelies daarna werd Annelies sterker in de derde set 
sterker en de stand werd 2-1 voor Debby. In de laatste game wist Debby met geconcentreerd goed spel 
de winst naar zich toe te trekken.  
 
Bij Ger ging het ook wel goed maar jammer genoeg wist Ger na puike winst in de 1e game er niet meer 
uit te halen. Maar hij heeft wel vier games gespeelt, ervan genoten en weer wat bij geleerd. 
 
Daarna waren Huub en Dave aan de beurt. Huub mocht tegen Femke Cobben en Dave tegen Marielle 
Lemmen. 
Dave begon vol goede moed aan de wedstrijd maar je merkte snel dat Marielle sterker was. Maar Dave 
heeft zich van de goede kant laten zien en Marielle moest flink vechten om de winst te krijgen.  
 
Huub had het even zwaar tegen Femke wegens de aangepaste regels als je tegen een rolstoeler speelt. 
Maar toen Huub het door had ging het goed. Hij heeft een vier games gespeeld en de winst was voor 
Huub. 
Daarna kwamen de dubbels Huub en Debby tegen Annelies en Femke en Dave en Ger tegen Eline en 
Marielle.  
 
Dave en Ger begonnen als eerste met de dubbel. De eerste game wisten ze te winnen, maar daarna ging 
het wat minder met de heren en de vierde game was wel spannend, maar jammer genoeg hebben de 
heren niet gewonnen. 
 
Huub en Debby begonnen slecht ze moesten ook erg wennen dat de tegenpartij niet om en om hoefde 
te slaan. Maar daarna ging het goed en in de vierde game ging het weliswaar weer wat minder maar 
toch wisten ze de winst te pakken. 
 
Daarna werd er weernekel gespeeld: door Huub tegen Annelies en Dave tegen Eline. 
Dat waren ook spannende wedstrijden, Huub wist de winst te pakken Dave echter jammer genoeg niet. 
En dat laatste gold helaas ook voor Ger en Debby. Ger tegen Marielle en Debby tegen Femke.  
 
Maar niet getreurd, dit was onze eerste competitiedag en met 6-4 verliezen is niet erg. Aankomende 
zaterdag mogen we tegen Kluis 8 thuis. Dan gaan we er weer tegen aan.  U bent welkom om te kijken 
vanaf 13:00 begint de wedstrijd.  
  
Team Asterix 2  


