
TTC Asterix is weer succesvol geweest met toernooien voor zowel de  senioren 

als de jeugd. 

 

Het begon vrijdagavond met het seniorentoernooi in het Asterix-home.  

Dit toernooi werd voor het eerst keer bij TTC Asterix georganiseerd.  

Er waren 30 deelnemers uit de regio. Eerst was er een poulefase.  

De  eerste en tweede plaatsen gingen door naar de winnaars- poule en de 

vervolgklassering ging naar de troostronde.  

 

In de hoofdklasse van de C-poule is John Gijsen van Helden eerste geworden 

en van TTC Asterix is Debby Kipp tweede geworden. 

 

In de troostronde in de C-poule is Ger van den Hoogen van TTC Asterix 

tweede geworden. 

 

In de hoofdklasse van A/B is Peter Baggen van Panningen eerste geworden 

en tweede is Maurits Gommans van Seta. In het verleden waren ze ook lid 

van TTC Asterix. 

 

In de troostronde van A/B is Marco Vogelaar van Destatec eerste en Rick van 

Ninhuys van TTC Asterix tweede geworden. 

 

Volgend jaar is het weer de bedoeling een  leuk toernooi te organiseren en 

hoopt de organisatie  dat er nog meer A-spelers meedoen. 

 

Zondag mocht de jeugd ertegenaan.  

De jeugd ging naar Red Stars in Venray om de finale van de Pilots te spelen. 

TTC Asterix nam met 9 jeugdleden deel aan dit toernooi.  

De jeugd werd in drie verschillende klassen ingedeeld. 

Mila van Lier en Kuba Jablonski speelden in de 3de klasse  

Mike van Lier, Enes Kale, Ronaldo Bloemers en Emihan Kumcu stonden in de 

2de klasse en Qjano Nasa en Wilson Klein in de 1ste klasse.  

 

Ze hebben allemaal geweldig gespeeld.  

Kuba is eerste geworden in de 3de klasse. Jammer genoeg viel Mila van Lier 

buiten de prijzen maar zij heeft heel goed gespeeld. TTC Asterix is terecht trots 

op haar. 

 

In de 2de klasse is Enes 3de geworden en Mike van Lier 1ste.  Laatstgenoemde 

mag volgend jaar in de 1ste klasse spelen. Jammer genoeg vielen Emihan 

Kumcu en Ronaldo buiten de prijzen, maar Ronaldo had bijna een prijsje 

gewonnen. 

Hij stond met drie deelnemers  op een gedeelte tweede plek . Onderling 

bleek dat Ronaldo de meeste punten had en werd verdienstelijk vierde.  

Hij kreeg wel een compliment van de organisatie dat zijn tafeltennis zo 

verbeterd was. 



In de 1ste klasse is Qjano Nasa 3de geworden en Wilson Klein jammer genoeg 

net niet in de prijzen. ’s- Ochtends was hij heel erg goed bezig, maar jammer 

genoeg middag kreeg hij in een later stadium een dipje. Verder prima 

gespeeld. 

 

Deze dag kon je ook punten scoren voor de wisselbeker.  

TTC Asterix had met een excellente score van  212 punten de wisselbeker 

gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn hooggespannen.  


