TVB Heren 1 maakt goede stap naar behoud in Eredivisie, 4-2 winst
Zaterdag 14 april heeft het tennis team OpenHuizenLink Heren 1 van TV
Barendrecht goede zaken gedaan. Werd vorige week nog verloren van Rhoon. Nu
werd 4-2 gewonnen in de uitwedstrijd tegen LTC Vredenburch uit Rijswijk.
Ongekende luxe na de vier singels, 3-1 voor
Barendrecht. De eerste singel van Otto de Ruiter werd
verloren in drie sets. De volgende drie singels werden
respectievelijk gewonnen door Erwin Lems, Ruud van
Eck en Bart van der Ploeg. De singel van Bart was de
sleutelpartij van de dag. (zie foto) Bart is dit jaar nieuw in
het team en speelde fantastisch tennis en mede
daardoor ging zijn singel in drie lange sets naar TV
Barendrecht en hiermee was de tussenstand 3-1.

Bart van der Ploeg in actie.

De twee dubbels gingen gelijk de baan op. De eerste dubbel van Leeuwenberg
was zeer sterk. Erik van Horsen en Bart van der Ploeg moesten het opnemen
tegen twee 2-tjes. Uiteindelijk werd met verdienstelijke setstanden in twee sets
verloren. De dubbel van Otto de Ruiter en Ruud van Eck was zeer spannend. De
setstanden 5-7, 7-5 en 6-2 waren uiteindelijk in het voordeel van het team
OpenHuizenLink TV Barendrecht Heren 1 en hiermee werd de dag zeer
succesvol afgesloten met een 4-2 winst. Captain Erik van Horsen: “Onze
opstelling ten opzichte van die van LTC Vredenburch viel precies uit zoals wij
wilden. Dan moeten we het daarna natuurlijk nog wel waarmaken. Ons team
heeft dat fantastisch gedaan. We hebben vandaag een goede stap gezet naar
behoud in de Eredivisie zaterdag”.
De witte Robey pakken van de heren (zie foto)
zijn dit jaar gesponsord door Hiemstra Sport
uit Barendrecht en OpenHuizenLink.nl. De
laatste sponsor is een nieuw concept om de
huizenmarkt weer wat op gang te krijgen.
OpenHuizenLink stimuleert huizenverkopers
met regelmaat Open Huis te houden, zodat
kopers laagdrempelig zich kunnen oriënteren
en bij het betreden van de woning verliefd
kunnen worden. Kopen is immers emotie. Zie
www.OpenHuizenLink.nl

TV Barendrecht Heren 1 met sponsor
Yvette Wiebenga van OpenHuizenLink.nl

Volgende week moet TV Barendrecht Heren 1
tegen THOR uit Den Haag. Komt allen kijken
vanaf 11.00 uur op Sportpark Ziedewij in
Barendrecht.

