
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: St. Amandusstraat 17, 5921 HT Blerick, Hans Huijs (077 – 3870161), Cindy v.d. Varst (077 – 3822309) 

Wedstrijdverslag TTC Kluis 8 – TTC Asterix 2 

 

Op zaterdag 15 februari was Kluis 8 onze tegenstander, en moesten we afzakken naar het zonnige zuiden 

van Geleen. Na een korte zoektocht hadden we de locatie gevonden en rond 16:40 begonnen we aan de 

wedstrijd. 

 

De 1e partij was Debby tegen Brian Clemens. De games gingen in het begin gelijk op, maar Debby wist 

steeds aan het langere eind te trekken ( 9-11, 7-11, 10-12 ). Daarna was het de beurt aan Dave tegen Nick 

Peerbooms. Dave had moeite om in de wedstrijd te komen maar weerde zich kranig (11-3, 11-9, 11-5 ). 

De 3e partij was Erik tegen Cesko Hornstra. Cesko speelde met veel effectballen waar Erik moeilijk grip 

op kreeg ( 11-2, 11-5, 11-6 ). 

In de koppelpartij speelden Debby/Dave tegen Brian/Cesko. Het was leuke partij om naar te kijken, 

ondanks het verlies ( 11-4, 12-10, 11-9 ). 

Hierna moest Debby tegen Nick Peerbooms. Nu was het Nick die moeilijk grip kreeg op het spel van 

Debby, die het 2e punt voor TTC Asterix binnen haalde ( 11-5, 6-11, 4-11, 8-11 ). In Erik’s 2e partij tegen 

Brian Clemens was het vooral het verschil van ervaring wat de doorslag gaf. Het werd een vrij snelle 

overwinning voor Brian ( 11-2, 11-8, 11-1 ). In Dave’s 2e partij kon hij geen vuist maken tegen een sterk 

spelende Cesko Hornstra ( 11-0, 11-5, 11-1 ). 

In de laatste partij die Erik moest spelen nam hij het op tegen Nick Peerbooms. Het werd een episch 

gevecht waar om elk punt gestreden werd. Doordat Erik in de 5e game te veel ging jagen ging fout. Weer 

een les geleerd ( 10-12, 13-11, 11-13, 11-7, 12-10 ). De laatste partij van Debby, die tegen Cesko 

Hornstra speelde, werd ook een 5-gamer. Beide spelers gaven weinig toe, maar helaas was het voor 

Debby net niet genoeg voor een overwinning ( 7-11, 13-11, 11-8, 11-13, 11-6 ). De laatste wedstrijd van 

de avond nam Dave het tegen Brian Clemens op. Dave had vooral moeite met de opslag van Brian, 

waardoor hij lichtelijk gefrustreerd raakte van zijn eigen spel en dit soms op eigen charmante wijze liet  

merken ( 11-7, 11-3, 11-3 ). 

 

De einduitslag was 8-2, maar er had zeker meer in gezeten. 


