
 

Op zondag 10 april deden 5 teams van Asterix mee aan het Maasland Team toernooi in Oss. Alle teams 

kwamen uit in de vijfde klasse van het toernooi. In de voorrondes (die om 9:00 begonnen) kwamen 

alleen Rick met Jelte en Ferdi 

met Marlou door de poule heen. 

John met Ger en Debby met 

Monique moesten het na zes 

wedstrijden voor gezien 

houden. Ook Huub en zijn 

partner kwam niet verder dan 

de poulefase van het toernooi. 

Zij kwamen door een slecht 

onderling resultaat helaas niet 

verder.  Na een (korte) pauze 

ging de het toernooi om 15:30 

verder. Ferdi en Marlou 

moesten in de vervolgrondes 

tegen tegenstanders waarvan 

Rick en Jelte in de poulefase 

wisten te winnen. Rick en Jelte 

mochten het opnemen tegen tegenstanders waarvan Ferdi en Marlou wisten te winnen in de poulefase. 

Beide teams zegevierde in deze ronde en kwamen zo een 

stap dichterbij de finale.  In de halve finale wisten Rick en 

Jelte met 3-0 te winnen van hun tegenstanders en omdat de 

wedstrijd van Ferdi en Marlou nog bezig was, probeerde Rick, 

Marlou en Ferdi naar de finale te coachen. Ondanks de hulp 

van Rick en Mario wist Asterix 3 het niet te redden. Dit tot 

grote ergernis van iedereen. Een Asterix finale bleef dus uit. 

Aan Jelte en Rick om dit recht te zetten en om hun titel te 

verdedigen. Bij de eerste enkels wist Rick zijn wedstrijd te 

winnen en had Jelte niet genoeg puff om de topspin ballen 

van zijn tegenstander terug te brengen.  Bij het ingaan van 

de dubbel moet het rond 20:00 uur zijn geweest. In een 

viersetter wisten de heren de dubbel te winnen. Wat nog 

overbleef waren de allerlaatste twee enkels van het hele 

toernooi. Bijna de hele zaal was al opgeruimd en iedereen 

was weg, op een paar Galliërs na en wat OTTC-ers (de 

thuisploeg) na. Jelte was op weg naar een 3-1 overwinning, 

maar hoefde helaas de wedstrijd niet uit te spelen. De 

uitblinker van het toernooi had namelijk zijn match 

gewonnen. Hierdoor waren de heren opnieuw kampioen van 

de 5e klasse van het MaaslandteamToernooi.  


