TTCV/van Herwaarden bijna zorgenvrij

Ook in de tweede wedstrijd om degradatie uit de Regiohoofdklasse Zuid NL, heeft het team
van TTCV/van Herwaarden een ruime overwinning behaald. In het gezellige
Tafeltenniscentrum op het PWA sportpark werd het Limburgse TTV Falco op een 7-3
nederlaag getrakteerd. Bijzonder goed te noemen na het eerdere moeizame gelijkspel in de
heenwedstrijd. Paul van Berkel werd de gevierde man met winst in al zijn enkelwedstrijden
en het dubbelspel, samen met Maarten van Grinsven. Laatstgenoemde had een mindere
dag. Hij won slechts eenmaal, maar zijn punt bleek achteraf veel waard.
Derde man Gerald van Berkel overtrof zichzelf en verbaasde vriend en vijand met twee
overwinningen. Bij de tussenstand van 4-3, toonde hij zijn echte kunnen en was hij ook zijn
tegenstander mentaal de baas. Geteld bij de punten van zijn ongenaakbare naamgenoot en
het ene punt van van Grinsven, werd het uiteindelijk een grote overwinning. Op de ranglijst
neemt TTCV/van Herwaarden een voorsprong van 5 punten op de Limburgers en dat
betekent dat een gelijkspel in de slotwedstrijd tegen TTV Cevelum in Cuyk ruim voldoende is
voor een langer verblijf in de top van Zuid Nederland.

Overige uitslagen:
TTCV/van Herwaarden 2
Een en Twintig 1 (Beek en Donk)
8-2
Team 2 kreeg Een en Twintig uit Beek en Donk op bezoek. Er moest een goed resultaat
geboekt worden. Uit werd nog gelijk gespeeld na een 5-1 achterstand. Een en Twintig kwam
maar met 2 spelers opdagen, zodat er bij aanvang al een 3-0 tussenstand op het scorebord
stond. Ronald van Grootel en Han van Gemert pakten beide nog een extra punt, alsook het
dubbel. Hans Swinkels pakte knap zijn beide partijen. Volgende week volstaat een gelijkspel
voor handhaving in en tegen Return Oss.
TTCV/van Herwaarden 3
De Batswingers 1 (Gilze-Rijen)
7-3
Kampioen! Na ontvangst van het bericht dat Taverbo nogal punten heeft laten liggen, is het
zover. Team 3 keert terug in de 2e klasse. Zelf won team 3 met ruime cijfers. Omar BahiJ,
Carlo Beem en Mark van Kessel wonnen elk 2x. Ook het dubbel was voor hen.
Een dikke proficiat aan Adrie, Carlo, Mark, Omar en Zoltan!
TTCV/van Herwaarden 4
Budilia 3 (Budel)
6-4
Wouter vd Voort was de grote man met 3 overwinningen, Ton van Doorn scoorde 2x en
Hans van Zoggel bleef op nul. Ook zij wonnen het dubbel. Of de 5 punten voorsprong, met 1
wedstrijd meer, voldoende zijn om kans te maken op het kampioenschap, moet worden
afgewacht. De laatste wedstrijd is komende dinsdag uit tegen de andere kampioenskandidaat, OTTC.
TTCV/van Herwaarden 5
Taverbo/Sabo 6 (Boxtel)
8-2
Een goede wedstrijd tegen laagvlieger Taverbo. Hassan Lawa was matchwinnaar met
3 overwinningen. Martijn Kamstra en Thijs van Berlo pakten elk 2 punten en wonnen ook het
dubbel. Met een tweede plek is er nog steeds kans op promotie.
TTCV/van Herwaarden 6
Veldhoven 10
7-3
Door deze overwinning is een extra wedstrijd om degradatie voorlopig uitgesteld. Chris
Mouwen bleef ongeslagen, Harrie Peerlings pakte 2 punten en Gerard Ketelaars scoorde 1x.
Vrijdag a.s. op visite tegen koploper Veldhoven 6 is wel een stunt nodig.
TTCV/van Herwaarden 7
Smash ’73 2 (Uden)
10 - 0
Boem! Door deze winst met grootst mogelijke cijfers krijgt team 7 toch nog een kleine kans
op promotie. Maar dan moet er deze week wel met grote cijfers gewonnen worden en
hopen dat concurrent JCV wat puntjes laat liggen tegen degradant Smash. In de laatste
wedstrijd, woensdag a.s. thuis, gaan Milan, Edwin, Arjan en Christian helemaal voor deze
kans.
MTTV ’72 4 (Mierlo)
TTCV/van Herwaarden 8
4-6
Een goed resultaat in deze degradatie poule. Michiel Rijkers was de ‘man of the match’ met
zijn overwinningen, Paul Brugmans en Jorik Muselaers wonnen elk een wedstrijd, maar ook
het altijd dubbelspel. Woensdag a.s. valt de beslissing in de thuiswedstrijd tegen Veldhoven.

TTCV/van Herwaarden 9
De Batswingers 4 (Gilze-Rijen)
7-3
Nog is er kans op promotie. Robert Verhoeven met 3x winst, de verrassende Thomas
Biermann won 2x en Guido vd Boom 1x. Ook hier kan het punt in het dubbelspel van
doorslaggevende betekenis zijn. Met een goede, maar vooral grote uitslag in de laatste
wedstrijd, uit tegen Never Despair, komt de promotie naar de 5 e klasse in zicht.

