Twee kersverse Nederlands Kampioenen en drie derde plaatsen. Dat is de fantastische opbrengst voor DTV
Rapid Rosmalen na afloop van het NK Enkel Dynamic Tennis in sporthal de Hazelaar. Daar werden op
zondag 14 april jl. in samenwerking met de Dynamictennis Bond Nederland de jaarlijkse Nederlands
Kampioenschappen Enkel gehouden. Er werd vanaf half tien ‘s ochtends in vier verschillende klassen
gestreden door in totaal veertig wedstrijdspelers van verschillende Dynamictennis verenigingen in het land.
In de A-Klasse kwamen Edward van den Heuvel en Niek Vos namens Rapid de poulefase door. Niek moest in
de halve finale zijn meerdere erkennen in meervoudig Nederlands Kampioen Paul Sommers (Taflan,
Langeboom) die in de finale won van David van Loenen (WSV, Apeldoorn). In de strijd om de derde plaats
rekende Niek vervolgens wel in twee games af met Dennis de Kruijf (WSV, Apeldoorn). In de B-Klasse
eindigde Karina Willems op een gedeelde vijfde plaats. Rapid had in de C-Klasse meerdere ijzers in het vuur.
Na de halve finales stond Esther Voets in de troostfinale om de derde plaats, die zij knap wist te winnen. In
de finale speelde René Peters een spannende partij tegen Tatyos Azad (WSV Dragonder-Noord, Veenendaal)
die met winst werd afgesloten. Zo behaalde René sinds lange tijd weer een Nederlands Kampioenschap voor
Rapid Rosmalen. Hij was echter niet de enige Rapid speler die dat op deze dag voor elkaar kreeg!
In de D-Klasse speelde Brian Willems (13 jaar en jeugdlid bij Rapid) na een zeer succesvol
Nieuwjaarstoernooi in Eindhoven opnieuw met de volwassenen mee om de prijzen. Het was aan het eind van
de poulefase nog even spannend of hij in de finale terecht zou komen, maar dat lukte. In de finale speelde
Brian tegen Rob van den Beek een hele spannende eerste set die hij nipt verloor met 22-20. Maar
vervolgens werd het voor zijn tegenstander steeds moeilijker om op de been te blijven. De tweede game
ging naar Brian en uiteindelijk ook de derde! Hierdoor werd Brian Nederlands Kampioen in de D-Klasse. Een
unicum in de clubgeschiedenis van Rapid: niet eerder wist een dertienjarige jeugdspeler Nederlands
Kampioen in één van de speelklassen bij de volwassenen te worden. Brian, namens iedereen van harte
proficiat met jouw prestatie!!
Nota bene: Niet op de foto aanwezig, maar Stefan van Ommen behaalde de derde plaats in de D-Klasse. Er
was - helaas - geen beker voor de derde plek deze klasse.
Met vier bekerwinnaars heeft Rapid Rosmalen haar 25-jarig jubileumjaar op zeer mooie wijze ingeluid. De
organisatie van het NK Enkel was in uitstekende handen bij René Giebels en Marcel Pennings, met
assistentie van Fred van Ommen, Ank Hustink en Jeroen Pennings. Op zaterdag 22 juni a.s. is de volgende
jubileumactiviteit die binnen de eigen vereniging gevierd zal worden. Het eerst volgende Enkeltoernooi is in
het najaar, opnieuw in de Hazelaar. Dan organiseert Rapid Rosmalen weer het Mastertoernooi.

