
 

TTC Asterix behaalt zilver en brons op het NK-dubbel Dynamic 

Tennis. 

 

Zondag 4 oktober j.l. vertrokken 8 spelers en enkele supporters van TTC 
Asterix richting Pannerden alwaar het NK-dubbel Dynamic Tennis werd 
gehouden. Rond de klok van acht vertrokken we met 3 auto’s vanuit de 
zaal. Kwart over negen stonden we voor de sporthal in Pannerden en 
een kwartier later, volgde de opening van het kampioenschap en daarna 
werd aan de wedstrijden begonnen. Asterix had 1 koppel ingeschreven 
in A/B klasse, 1 koppel in de C-klasse en 2 koppels in de D-klasse. Koen 
en Ali speelden in de gecombineerde A/B klasse en dit was toch iets te 
hoog gegrepen voor Ali en Koen. Na de voorrondes (1 gewonnen en 3 
verloren) werden ze weer in hun vertrouwde klasse ingedeeld. Ze lieten 
weer zien 
wat ze 
konden. Na 
2 maal 
winst 
gingen ze 
naar de 
halve finale, 
die ook in 3 
spannende 
sets werd 
gewonnen. 
De finale 
was een 
feit. Na een 
zeer 
spannende 
wedstrijd 
werd 
uiteindelijk met 2-1 verloren. Maar wel een fraaie 2e plaats. Proficiat. In 
de C-klasse speelde Mart en Ashot enkele belabberde wedstrijden. Zij 
overleefden de voorrondes jammer genoeg niet. Met maar 1 winstpartij 
en 3 verliespartijen gingen ze roemloos ten onder. Iets wat niemand had 
verwacht, daar zij veel en veel beter kunnen. De volgende keer meer 
succes. Joost/Ton en Jan/Ben namen voor de eerste keer deel in de D-
klasse. Joost/Ton kwamen met 2 winst- en 2 verliespartijen de 
voorrondes door evenals Jan/Ben met 3 winst- en 1 verliespartij. 
Joost/Ton werden vervolgens in de kwart finale uitgeschakeld, maar ook 



 

voor hun geldt een prima prestatie en de volgende keer zit er 

ongetwijfeld meer in. Jan/Ben hadden zich gekwalificeerd voor de halve 
finale, die helaas met 2-1 werd verloren. Er moest derhalve nog 
gespeeld worden om de derde en vierde plaats. Deze wisten zij met 2-1 
te winnen en een fraaie derde plek viel hen ten deel. Ook wederom een 
puike prestatie temeer ook zij voor de eerste keer aan een dergelijk 
toernooi meededen. Nogmaals vanaf deze plaats allemaal hartelijk 
gefeliciteerd met jullie prestaties. Ikzelf en Hans hebben er van genoten 
en het was een leuke maar vermoeide dag. Na de prijsuitreiking werd er 
nog een biertje gedronken om daarna voldaan weer huiswaarts te keren. 

 


