
Dirk van de Velde Nederlands Kampioen D-licentie 2015. 

 
 

Afgelopen zaterdag 24 januari 2015 heeft Dirk van de Velde, speler van TTC Deurne, en woonachtig 

in Brouwhuis een geweldige prestatie geleverd door in Panningen Nederlands Kampioen te worden. 

Dirk speelde eerst zijn 4 poulewedstrijden en wist daar met 3 overwinningen en 1 nederlaag door te 

dringen tot de laatste 32.   

Vd Velde startte in de knock-out fase tegen de als 1
e
 geplaatste Gerard van Berkel van TTV Veghel (3

e
 

divisie). Dirk begon met de 1
e
 set te verliezen, maar wist daarna de wedstrijd te kantelen en won de 

wedstrijd met 3-1.  De 1/8 finale wist Dirk gedecideerd met 3-0 te winnen van Jens Wiersma van HTC 

uit Hoofddorp. In de kwartfinale won vd Velde van de jeugdige Jeffrey Vonk van SKF Veenendaal. 

In de halve finale kwam Dirk de ervaren Marcel Vollebregt van de Salamanders tegen.  In deze 

spannende wedstrijd wist Dirk pas in de 5
e
 en laatste set het verschil te maken en won alsnog 

afgetekend met 11-4. De finale was tegen de jonge speler Bart van der Zanden uit Twello (TTV Trias). 

Dirk verloor de 1
e
 set maar kon in de 2

e
 set toeslaan door zijn tactiek te wijzigen. Ook de 3

e
 set was 

voor Dirk, doch Bart kwam in de 4
e
 set sterk terug. In de laatste set leek Dirk van de Velde kansloos 

en kwam zelfs met 9-3 achter te staan. Maar via een sterke servicebeurt en enkele uitstekende 

backhand slagen kwam Dirk terug tot 9-8. Daarna kreeg Bart een dikke kantbal en had zodoende 2 

matchpoints. Dirk wist deze 2 matchpoints, ondanks de druk, weg te werken en kwam terug tot 10-

10. Nu was het zijn beurt om toe te slaan en na een bijzonder mooie forehandsmash tot 11-10 te 

komen, waarna hij ook het 1
e
 matchpoint meteen benutte. Een prachtige prestatie 

 
Heren D Enkel 
1. Dirk van de Velde (Deurne) 
2. Bart van der Zanden (TTV Trias) 
3. Arthur Boerman (SVE) 
3. Marcel Vollebregt (De Salamanders) 

 


