
Dynamic Tennissers van TTC Asterix weer succesvol op het 

Nederlands Kampioenschap Enkel. 

Zondag 19 april vertrokken rond de klok van 07.30 uur een zestal 

Dynamic Tennissers 

van TTC Asterix, 

gesteund met Jac en 

Nel, richting Dinxperlo, 

alwaar het Nederland 

Kampioenschap Enkel 

werd gehouden. Er 

werd gespeeld in 4 

klassen t.w. de A, B, C 

en D-Klasse. TTC 

Asterix had 3 spelers 

ingeschreven in de D-

Klasse, 2 spelers in de 

C-Klasse en 1 speler in de B-Klasse. Na de gespeelde poulewedstrijden 

werd Ton uitgeschakeld in de D-Klasse en werd 16e in de 

eindrangschikking. Mart en Joost wisten zich moeiteloos te plaatsen voor 

de kwartfinales in de D-Klasse. De kwartfinales werden ook gemakkelijk 

overleefd en 

uiteindelijk 

belandden zij 

samen in de 

finale. 

Geweldig, 2 

spelers van 

TTC Asterix, 

die om het 

Nederlands 

Kampioenschap gingen strijden. Na 3 games trok Mart, die overigens 

geblesseerd was aan zijn pols, aan het langste eind en werd Nederlands 

Kampioen in de D-Klasse. Prachtig resultaat. Volgend jaar weer een 

speler in de C-Klasse. Ashot kwam de poulewedstrijden wel door doch 

 

vlnr: Joost, Mart en Ali. 

 

 



hij moest spelen voor de 9e plek, die hij ook behaalde in de C-Klasse. 

Ashot speelde ver onder zijn kunnen. Ali kwam de poulewedstrijden ook 

moeiteloos door en plaatste zich ook voor de kwartfinales in de C-

Klasse. Die won hij 

vrij gemakkelijk en 

een halve 

finaleplaats was 

een feit. Deze 

verloor hij jammer 

genoeg, doch de 

wedstrijd om de 3e 

en 4e plek sloot hij 

winnend af. Een 

fraaie 3e plaats. 

Prima resultaat. 

Koen was voor de 1e keer ingedeeld in de B-Klasse, daar hij het 

afgelopen jaar kampioen was geworden in de C-Klasse. Het ging erg 

stroef de eerste twee partijen. Deze werden dan ook verloren, maar 

Koen knokte zich de volgende 3 wedstrijden goed terug en sloot deze 

winnend af. Ook hier was de kwartfinale bereikt. Toen ging het mis. Koen 

verloor en werd uiteindelijk 6e. Ook een fraai resultaat, daar de B-Klasse 

toch wat sterker is dan de C-Klasse en Koen erg moest wennen. Het 

volgend jaar gaan we voor de titel Koen. Een mooie dag werd mooi 

afgesloten. 

 


