
 
 
 
 
 
TTC Asterix weer in vorm op pararanglijsttoernooi in Venray 
 
Op paaszaterdag 26 maart ging het para team van TTC Asterix richting Venray om deel te nemen aan het 
pararanglijsttoernooi. Het para team bestaande uit Sevinc, Ruud, Hay, Debby, Janske, Christina en 
Monique hadden zich goed voorbereid en met de vele coaches die meegingen moest het een geslaagde dag 
worden. 
Debby speelde in de 2de klasse, Sevinc en Hay 5de klasse, Christina, Janske, Ruud en Monique speelde in 6de 
klasse. 
Voor Debby is dit het eerste jaar dat ze in de 2de klasse speelt, de tegenstanders zijn dus ook heel erg sterk 
maar Debby wist haar mannetje wel te staan en heeft in Venray uiteindelijk de vierde plaats in de 2de 
klasse gehaald. Debby goed gedaan! 
Sevinc en Hay in de 5de klasse slaagde er in poule net niet in om door te gaan naar de winnaarsronde en 
gingen samen tegen elkaar strijden in de troostronde wat uiteindelijk gewonnen werd door Sevinc. Sevinc 
speelde de finale in de troosronde die ze uiteindelijk net verloor en ze de 2de plaats haalde in de 
troostronde. Sevinc knap gedaan! 
Voor Hay was het na 3 jaar afwezigheid weer het eerste pararanglijsttoernooi in de 5de klasse en was dan 
ook heel erg pittig voor Hay. Maar hij heeft genoten en dat is het belangrijkste. 
Dan de 6de klasse, deze bestond uit 3 poules. Christina stond in poule 1, Janske en Monique stonden in 
poule 2 en Ruud stond in poule 3. 
Christina wist in poule 1 alle wedstrijden te winnen en ging door naar de winnaarsronde, hier werd ze in 
de kruisfinales uitgeschakeld. 
Monique haalde in poule 2 de 2de plaats, Janske was te sterk voor alle tegenstanders en haalde dus de 1e 
plaats in poule 2. 
Ruud was ook in topvorm in poule 3 en won ook van alle tegenstanders. 
Monique, Janske en Ruud gingen dus ook allemaal door naar de winnaarsronde, Monique kreeg in de 
kruisfinale Ruud tegenover zich te staan en bleek toch een beetje te sterk te zijn voor Monique. Ruud won 
en ging door naar de finale. Janske die verslond ook iedere tegenstander in de winnaarsronde, ze speelde 
ongelofelijk goed. De finale werd dus uiteindelijk een echte Asterixfinale. Janske tegen Ruud, wat was het 
spannend, maar alweer bleek Janske het sterkste van allemaal te zijn. Janske werd nummer 1 en Ruud 
werd nummer 2. Dankzij alle coaches, Ger, Peter, John, Will en Judith, maar ook de toeschouwers van 
asterix heeft het para team van Asterix weer een geweldige prestatie geleverd. Het was voor iedereen een 
geslaagde dag. Dit was het laatste pararanglijsttoernooi van dit seizoen, enkele leden van het para team 
zullen 11 juni nog deelnemen aan het NK 
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