
 Masters Dynamic Tennis in Den Bosch zondag 27 november. 

Om 08.30 uur vertrokken een 5-tal spelers van TTC Asterix richting Den 
Bosch alwaar het Masters 
Dynamic Tennis werd gehouden. 
Om 10.00 uur werd er begonnen 
met de voorrondes in de A, B en 
C-klasse. Mart wist twee van de 
drie partijen te winnen, Ben 
verloor ze alle 3, Koen eenmaal 
winst en tweemaal verlies, Ali 
tweemaal verlies en eenmaal 
winst en Ashot eenmaal winst en 
tweemaal verlies. Vervolgens 
werden de poules opnieuw 
samengesteld en daarin verloor Mart alle wedstrijden (hij was in de 
hoogste klasse (A) terechtgekomen. Mart heeft uitstekend verweer 

geboden. Ben won zijn twee 
partijen, Koen eenmaal winst en 
tweemaal verlies (tegenvallende 
prestatie), Ali driemaal winst en 
eenmaal verlies en Ashot 
eenmaal winst en driemaal 
verlies. Op naar de kwartfinales 
waarin zich Ashot, Ali, Ben en 
Koen hadden weten te plaatsen. 
Ashot, Ali en Ben wisten hun 
partijen te winnen en gingen door 
naar de halve finale. Koen werd 

helaas uitgeschakeld. Ali moest het opnemen tegen Ashot en wist zijn 
partij te winnen en was door naar de finale. Ashot en Ben gingen strijden 
om de 3e en 4e plaats. De 
finale in de B-klasse wist 
Ali niet te winnen en werd 
uiteindelijk tweede. Een 
mooie prestatie. Ashot en 
Ben moesten ook nog 
spelen om de 3e en 4e 
plaats. Ashot verloor deze 
in 3 sets en behaalde toch 
een fraaie 4e plaats. Ben 
wist zijn partij te winnen 
eveneens in 3 sets en werd 

 

2e Plaats Ali Alwan 

 

 

3e Plaats Ben Lemmers 

 

 

Dynamic Tennis team TTC Asterix. 

 



3e. Ook een uitstekend resultaat. Er werd ook gestreden voor de 
verenigingsprijs, waarin TTC Asterix de tweede plaats wist te 
bemachtigen. Een goed en gezellig georganiseerd toernooi door 
Dynamic Tennis Rapid Rosmalen, werd in de kantine onder het genot 
van een hapje en een drankje afgesloten. Om half zeven ging iedereen 
tevreden richting huiswaarts. 


