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Pararanglijsttoernooi Amersfoort 
10 oktober 2015 
  
 
Zaterdag 10 oktober zijn Christina Willems, Sevinc Erdogan en Debby Kipp naar Amersfoort 
gegaan om deel te nemen aan dit pararanglijsttoernooi. Ook Rachelle Willemse uit 
Panningen deed mee. ’s Morgens om 7:00 vertrokken Debby en Rachelle met de taxi richting 
Amersfoort.  Rachelle had iemand meegenomen om ons aan te moedigen. Dit stelden we 
erg op prijs. 
 
Sevinc en Christina kwamen met de vader van Sevinc naar Amersfoort.  Zij hadden ook 
iemand meegenomen om ons aan te moedigen. Het was een jeugdlid van TTC Asterix. Wij 
waren rond 9:00 uur in Amersfoort en na het nuttigen van een kop koffie gingen we ons 
lekker inspelen voor de wedstrijden. Onze coaches voor deze dag waren John en Ger. De 
poule van Debby bestond maar uit vijf spelers, daarom werden in haar poule de wedstrijden 
twee keer gespeeld.  
Christina speelde in de zesde klasse en wist in haar poule de winst te behalen. Door het 
bereiken van de eerste plaats mocht ze door naar de hoofdklasse en daar is ze uiteindelijk 
als vierde geëindigd. Door dit goed resultaat heeft Christina veel punten gescoord, waardoor 
ze gestegen is op de ranglijst.  
 
Sevinc had het toch wat moeilijker, het is haar niet gelukt  om door te dringen tot in de 
hoofdklasse. Ze heeft wel goed gespeeld, hopelijk heeft ze  de volgende keer meer succes.   
 
Debby speelde in de 2de klasse op een hoger niveau dan dat ze gewend was. Zij begon wat 
matig maar kwam tijdens de wedstrijd beter in haar spel omdat ze de wedstrijden die ze 
speelde meer als een training zag. Debby wist de derde plek te bemachtigen. Zij werd de 
twee laatste wedstrijden gecoacht door haar vrienden uit Zoetermeer.  
 
Met de prijsuitreiking werd als eerste de seizoen beker uitgereikt, Debby mocht naar voren 
komen, zij was tweede geworden in de derde klasse. later mocht ze ook nog de derde prijs in 
ontvangst nemen die ze deze dag behaald had.  
 
Het volgende pararanglijsttoernooi is in Weert 29 november a.s. Eerst komt het 
integratietoernooi van TTC Asterix eraan 8 november a.s.   
Kom met z’n allen kijken!  
Hopelijk zien we u snel…. 


