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Weer winst voor TTCV/van Herwaarden

Foto: kopman Maarten van Grinsven met maximale winst

TTCV heeft een sterk vervolg gegeven op haar eerste competitiezege van afgelopen week. In
Venray werd aangetreden tegen een onbekende tegenstander Red Star. Maarten van
Grinsven maakte in de openingswedstrijd zijn aspiraties meteen duidelijk. Met zijn
overwinning wees hij zijn teamgenoten de weg. Hennie Klerks pikte het signaal goed op met
zijn eerste winstpunt, maar Gerald van Berkel moest toch even passen. Hij pakte wel met
van Grinsven de winst in het dubbel. Na de rust liepen de Veghelaren via overwinningen van
opnieuw Klerks en van Berkel, beiden in het maximale aantal games, naar een 1- 6
tussenstand. Daarna deed de ploeg uit Venray nog wel wat terug, maar uiteindelijk was het
Maarten van Grinsven die voor een ruime overwinning van 7-3 zorgde.Een prima resultaat
waarmee voldoende vertrouwen werd getankt om volgende week in Valkenburg (L) tegen
laagvlieger TTV Falco aan te treden.

Overige uitslagen:
Een en Twintig-1 (Beek en Donk)
TTCV/van Herwaarden-2
`
5-5
Na een wat onfortuinlijke start van de gebr. van Grootel, zorgde Hans Swinkels voor enig
herstel. Toch werden de punten vooral in de tweede helft behaald. Hans en Marcel van
Grootel wonnen elk 2x en Ronald van Grootel scoorde 1 punt.
De Batswingers-1 (Gilze-Rijen)
-TTCV/van Herwaarden-3
1-9
Een heel goed resultaat tegen een onbekende tegenstander. Zoltan Nyitrai en Omar BahiJ
behaalden maximale winst. Carlo Beem volgde goed met 2 winstpunten.
Budilia-3 (Budel)
-TTCV/van Herwaarden-4
2-8
Een belangrijke wedstrijd om in de buurt te komen van de koppositie. Uiteindelijk werd een
goede uitslag neergezet van 2-8. 3x winst voor Maarten van Dijk en Wouter v.d. Voort. Ze
haalden ook het dubbel binnen. Hans bleef constant en nam 1 winstpunt naar huis.
Taverbo/SABO-6 (Boxtel)
-TTCV/van Herwaarden-5
3-7
Met deze overwinning bleven de mannen in het spoor van koploper Smash. Hassan Lawa
was met 3 overwinningen de man van de wedstrijd. Good-old Berry van Doorn en Thijs van
Berlo volgden goed met elk 2 zeges.
Veldhoven-10
-TTCV/van Herwaarden-6
6-4
Met een beetje geluk was een gelijkspel verdiend. Nu moest men tevreden zijn met 2 punten
van Chris Mouwen en elk 1 punt voor Gerard Ketelaars en Harrie Peerlings.
Smash ’73-2 (Uden)
-TTCV/van Herwaarden-7
6-4
Door deze nederlaag blijft het zevende in de gevaren zone. Opvallend was de goede
prestatie van invaller Michiel Rijkers met 2 zeges. Christian vd Steen en Arjan Bollebakker
behaalden elk slechts een punt.
TTCV/van Herwaarden-8
-Never Despair-8 (Den Bosch)
6-4
Een prima overwinning met 2 zeges voor Jorik Muselaers en Michiel Rijkers elk. Paul
Brugmans behaalde een belangrijk punt. Ondanks dit resultaat blijft het knokken voor klasse
behoud.
De Batswingers-4 (Gilze-Rijen)
-TTCV/van Herwaarden-9
2-8
Een degelijke overwinning met 3 winstpunten voor Henk Coppens en Robert Verhoeven.
Guido van den Boom pakte zijn puntje mee.

