Afgelopen zondag werd in het Veluwse Twello het jaarlijkse NK-Enkel Dynamic Tennis gespeeld. Tien
verenigingen uit heel Nederland waren vertegenwoordigd, waaronder Dynamic Tennis Vereniging Rapid
Rosmalen. In de A-klasse werden eerst in twee poules kwalificatiewedstrijden afgewerkt. Edward van den
Heuvel en Niek Vos zaten in een lastige poule met onder andere meervoudig Nederlands kampioen Paul
Sommers (Taflan, Langeboom) en Maarten Hendriks (WSV, Apeldoorn) die momenteel derde op de
landelijke ranking staat. In de andere poule van de A-klasse streden Danny Willems en Henk Snijders voor
kwalificatie. Niek Vos kwam als enige door de kwalificatieronde. Nieks talent maakte vandaag het verschil.
Met een andere opponent van Taflan werd in de halve finale afgerekend en zodoende stond hij in de finale
tegen de grote kampioen Paul Sommers. Het toegestroomde publiek zag leuke, flitsende en spannende
rally’s. Er werd op zeer hoog niveau gespeeld. Niek moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Paul
Sommers, maar we zijn als sportvereniging erg trots op zijn knappe prestatie.
Rapid Rosmalen werd in de B-klasse vertegenwoordigd door Sem van Geffen. In een dubbele zeskamp werd
gestreden om een plek bij de beste twee, die daarna nog een finalewedstrijd speelden. Sem speelde
behoorlijk constant. Omdat de andere spelers in de poule - soms verrassend - punten lieten liggen, eindigde
hij bovenaan samen met Mindert Hoogstraten (WSV) en Ludo van Dinter (Dynamiek, Heesch). De
toernooileiding moest er vervolgens aan te pas komen om te berekenen wie de twee finalisten zouden
worden. Ludo en Sem speelden uiteindelijk de finale in de B-klasse. Het werd een zeer sportieve strijd. Een
bal van Sem die de scheidsrechters uit zagen, op setpoint vóór Ludo (21-20), werd op aangeven van Ludo
opnieuw gespeeld. De betreffende bal was namelijk óp de achterlijn gevallen. Sportiviteit ten top! Ludo won
trouwens wél de eerste set. Wegens krampverschijnselen kon Sem halverwege in de tweede set geen druk
meer zetten op het spel van zijn tegenstander. Helaas… maar Sem is toch heel mooi vice-kampioen in de Bklasse geworden.
In de C-klasse tenslotte kwamen Wim Bressers en Karina Willems uit voor Rapid Rosmalen. Wim en Karina
moesten maar liefst een negenkamp spelen in hun poule. In hun onderlinge partij ging Wim plotseling door
zijn enkel. Hiermee was Wim, die in grote vorm verkeerde, de pechvogel van de dag. Gelukkig had hij niets
gebroken of gekneusd.
Met twee bekers op zak gaf Rapid Rosmalen weer eens op een belangrijk toernooi haar visitekaartje af.
Zondag 17 mei aanstaande worden in Sporthal de Hazelaar “de Masters” georganiseerd, waarvoor de top 20
van de landelijke ranking is uitgenodigd. Benieuwd naar de Dynamic Tennis sport? Kom eens kijken bij
Rapid Rosmalen en blijf vooral deze website volgen!

