
 

 

 

 

 

 

TTC Asterix behaalt goud, zilver en brons op het NK-Enkel Dynamic Tennis in 
Veenendaal 9 april j.l. 

Om 07.45 uur vertrokken 8 spelers van TTC Asterix richting Veenendaal, alwaar het 
NK-Enkel Dynamic Tennis werd gehouden. Dit NK wordt gespeeld in 4 klassen t.w. 
de A,B,C en D-klasse. Asterix had 4 spelers 
ingeschreven in de D-klasse, waar Asterix 
haar titel moest verdedigen, 3 spelers in de C-
klasse en 1 speler in de B-klasse. Voor dit NK 
hadden zich ruim 70 spelers/sters 
ingeschreven. Op deze foto ontbreekt Ben 
helaas. In de voorrondes van de D-klasse 
wisten Ben en Joost hun wedstrijden allemaal 
te winnen. Jan en John wonnen 1 wedstrijd in 
hun poule en de rest ging helaas verloren. In 
de C-klasse wisten Ali en Mart 3 van de 4 

wedstrijden te winnen en Ashot won er 2 en 
verloor er 2. In de B-klasse wist Koen 4 van 
de 6 wedstrijden te winnen, maar kwam 
helaas 2 luttele puntjes te kort om verder te 
gaan in het kampioenschap. Koen was 
zichtbaar teleurgesteld. Erg jammer daar we 
onze hoop ook op Koen hadden gezet voor 
een hoge notering. In de D-klasse ging 
iedereen door naar de 1/8 finales, waarin 
Ben, Joost en John geen fout maakten. Jan 
werd helaas uitgeschakeld. In de ¼ finales 
gingen Ben en Joost door en John werd ook 

uitgeschakeld. De ½ finale verloor Joost in 2 sets en Ben werd in een spannende 3 
setter winnaar. Finaleplaats voor Ben. Joost 
ging voor de 3e en 4e plaats, waarin hij na een 
3 setter winnaar werd. Een fraaie 3e plek viel 
hem ten deel. Ben streed in de finale voor wat 
hij waard was, maar verloor ook in een 
spannende 3 setter deze finale. De titel voor 
Asterix in de D-klasse, werd derhalve niet 
geprolongeerd. Jammer, volgend jaar weer 
een nieuwe kans. Mooie 2e en 3e plaats in 
deze klasse. Proficiat Ben en Joost. In de C-
klasse moesten Mart en Ali het in de ¼ finales 
tegen elkaar opnemen, waarin Ali uiteindelijk 

aan het langste eind trok. Ashot verloor zijn 
wedstrijd in de ¼ finale en ook hij was uit het 
kampioenschap. Toch goed gespeeld allemaal. 
Asterix had nu haar hoop op een nationale titel 
gezet op Ali. Wegens het uitlopen van het 
kampioenschap werd de ½ finale maar over 1 



gewonnen game gespeeld, die Ali naar zich toe wist te trekken. De finale was een 
feit. Ook de finale wist Ali te winnen en zo kon Asterix juichen om de behaalde titel. 
Proficiat Ali. Het was weer een erg leuk en gezellig kampioenschap en de organisatie 
van WSV Dragonder Veenendaal verdient dan ook alle lof. Na in het café onder het 
genot van een hapje en een drankje keerde we rond half zeven voldaan richting 
huiswaarts.  


