
Jeugd TTC Asterix op dreef In Nijmegen. 
 
Zaterdag 28 mei  zijn drie jeugdleden en een aantal begeleiders  afgereisd naar Nijmegen om 
deel te nemen aan NT Open Game 11 2016. Qjano Nasa mocht in de A- poule, Ronaldo 
Bloemers mocht in de J- poule en Wilson Klein in de M- poule starten. Iedereen had het 
zwaar maar verrassend was dat Qjano 1 partij wist te winnen in de uiterst zware klasse. 
Daardoor werd hij derde in die poule. Er was zelfs spraken van dat die misschien tweede kon 
worden maar onderling punten maakte het uit dat hij derde werd. Ronaldo en Wilson 
werden derde in hun poule.  Daarna werden de vervolgrondes gespeeld. Iedereen kwam in 
een poule met vijf deelnemers. Qjano en Wilson stonden in dezelfde poule terwijl  Ronaldo 
alleen in een poule kwam die heel zwaar bleek te zijn. Zelfs de kleintjes waren beter maar 
die waren al een tijdje bezig . Ronaldo speelt net 3 maanden,  dus voor zijn doende heeft die 
het goed gedaan. Wilson wist 
1 partij te winnen maar dat 
kwam ook dat die een fantastische 
coach John had.   Wilson wist 
jammer genoeg niet door te 
gaan. Maar Ronaldo en Wilson 
hebben genoten en heel 
veel geleerd. Ze kregen zelfs tips 
van hun tegenstanders. 
Qjano wist in de poule 3 van de 4 
wedstrijden te winnen. Iedereen 
van Asterix was onder de 
indruk van zijn goede spel Hij 
kwam in de kwartfinale  waar  
Qjano tegen zijn coach vertelde 
dat hij  het niet ging halen. 
Maar boven verwachting van 
hem zelf en zijn coach heeft 
Qjano het gered. Zodoende 
kon hij zich klaar maken voor de 
halve finale. Weer was Qjano 
terug houdend maar hij wist weer 
te winnen. Hij was echt verbaasd 
maar ook blij dat die door was 
naar de finale . Hij mocht 
vervolgens tegen iemand e die 
hij daar heeft leren kennen. De 
finale was toch iets te zwaar voor 
Qjano. Maar wij als Asterix zijn 
apentrots op Qjano dat hij 2de is geworden op een dergelijk toernooi en we zijn ook trots op 
Ronaldo en Wilson dat zij mee hebben gedaan en hopen dat ze volgend jaar wel winnen . 
Jongens, wij gaan daarvoor!  
Na de prijsuitreiking zijn we nog met z’n alle naar de Burgerking gegaan om de dag na te 
bespreken en Qjano’s winst te vieren.  



Alle begeleiding bedankt voor de goede zorg en de gezellige dag en op naar het volgende 
toernooi. 
Dat is op zondag 5 juni in Venray waar wederom een aantal jeugdleden aan meedoen.  


