
 

 

 

 

De trotse winnaars Koen en Bane. 

 

Dynamic Tennissers van TTC Asterix succesvol in Veldhoven. 

Zondag 12 januari namen we voor de 

tweede keer deel aan het Nieuwjaars 

toernooi van DT Veldhoven. Dit is een 

erg gezellig en sterk bezet toernooi, 

waaraan alle klassen, zowel in het 

enkel- als dubbelspel aan deel mogen 

nemen. Ook geen Dynamic Tennis 

leden mogen zich hiervoor inschrijven. 

Om 12.00 uur vertrokken we vanuit 

Blerick richting Veldhoven, alwaar we 

ons rond 13.00 uur melden. Met 3 teams werd er door Asterix gestreden 

in de D-Dubbel Klasse. Van de 3 poulewedstrijden werden er door Ashot 

en Nel, 2 verloren en 1 gewonnen. 

John en Ali wonnen er 2 van de 3 en 

Bane en Koen wonnen alle 3 hun 

wedstrijden. John/Ali en Bane/Koen 

waren door naar de kwartfinales, 

waarin allebei de teams moeiteloos 

doorkwamen. 2 teams in de halve 

finale. Ongekende weelde voor onze 

mensen. Ik moet er wel bij vertellen, 

dat ze allemaal erg goed speelden. 

Chapeau! De halve finale werd 

gespeeld door John/Ali en Koen/Bane en de andere door 4 mensen van 

DT Maasgouw. (Dit kwam jammer genoeg zo uit). Het werd een 

geweldige en spannende finale, waarin Koen en Bane uiteindelijk aan 

het langste eind trokken. Erg goed gespeeld John en Ali. Jullie zagen het 

wel aan de setwinsten, dat het een spannende halve finale was. Twee 

keer 15-13. Koen en Bane kregen wat rust om zich op te laden voor de 

finale tegen DT Maasgouw. De eerste set werd royaal gewonnen door 

Koen en Bane, doch in de tweede set ging het niet meer zo soepel, maar 

bij de stand van 12-12, kwamen ze weer sterk terug en wonnen 

uiteindelijk toch met 15-12. De overwinning was binnen en nog wel tegen 

onze vrienden uit Maasgouw. Proficiat. Ook de andere hebben 

uitstekend hun best gedaan, om zo goed mogelijk voor de dag te komen. 

Op naar het volgend jaar. 



 

 

 

 

 


