
 

 

 

 

TTC Asterix in topvorm op het pararanglijsttoernooi in Duiven. 
 

Zaterdag 5 maart vertrokken Sevinc, Christina, Ruud, Janske, Monique en reserve coach Will richting 

Duiven. Helaas kon coach John wegens ziekte niet mee naar Duiven. Maar we hadden een goede 

vervanger. 

Iedereen was in topvorm, Ruud ging verrassend van start met een vijf setter die hij uiteindelijk met 

een stand van 18-16 won. Hier bleef het niet bij want hij wist alle wedstrijden in de poule te winnen. 

In de kwartfinale bleek zijn tegenstander toch net iets te sterk te zijn en werd hij uitgeschakeld.  

Maar wat heeft hij goed gespeeld, en dat pas voor zijn tweede toernooi. Ruud super gedaan! 

Christina won in de poule 2 wedstrijden en verloor 2 wedstrijden, ze ging door naar de troostronde 

waar ze Monique als tegenstander tegen kwam. Monique was net wat te sterk voor Christina, 

uiteindelijk haalde ze de tweede plaats in de troostronde. 

Sevinc speelde in de vijfde klasse 7 wedstrijden waarvan ze er vier won en drie verloor, net niet 

genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. 

Monique was ook in vorm, ze speelde in een hele sterke poule en wist in de poule drie wedstrijden te 

winnen en verloor er twee. Ze werd derde in de poule en ging door naar de troostronde waar ze 

Christina tegen kwam en hier ook met de winst er vandoor ging. Ze heeft in deze ronde alle 

tegenstanders verslagen en is winnaar geworden van de troostronde. 

En dan als laatste Janske, dit was pas haar eerste ranglijsttoernooi. Ze wist in de poule iedereen te 

verslaan en werd uiteindelijk in de halve finale pas verslagen. Ze ging daarna nog strijden voor de 

derde plaats, deze heeft ze uiteindelijk met een vijf setter gewonnen. Janske ging dus moe maar 

voldaan met haar beker weer richting huis.  

Asterix heeft zich in Duiven weer eens goed gepresenteerd, we gaan ons voorbereiden op het 

volgend toernooi in Venray! 

 

 

 


