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TTC Asterix was met 3 teams vertegenwoordigd op het NK Dubbel in Mill. 
In de C-Klasse kwamen Koen Kerren en Ali Alwan uit. Ze wonnen alle 
wedstrijden en moesten het in de finale opnemen tegen Brian Willems en 
Joep Dirx van Rapid. De eerste set werd moeizaam gewonnen en de tweede 
werd verloren, zodat er een derde set aan te pas moest komen voor wie 
zich Nederlands kampioen mocht noemen. Na een snelle achterstand kwamen 
Koen en Ali goed terug. Bij een stand van 19-17 in het voordeel van Koen en 
Ali, werden er enkele doorslaggevende fouten gemaakt door onze jongens 
en werd de derde set met 21-19 verloren van een erg goed spelend jeugdig  
koppel. Jammer, maar toch gefeliciteerd met jullie 2e plaats. 
In de D-Klasse kwamen Ashot Mkhitarjan en Mart Roodbeen de voorrondes 
zonder noemenswaardige problemen door. In de finale moesten ze het opnemen 
tegen Martin Veerman en Cor Buitendijk van DT Arnhem. De eerste set 
ging ook zonder al te veel moeite naar Ashot en Mart. Met een 1-0 voorsprong 
werd aan de tweede set begonnen. Het ging gelijk op en bij een 8-8 stand sloeg 
het noodlot toe. Mart raakte ernstig geblesseerd en de finale was gespeeld. 
Er jammer voor onze jongens, die goed op koers lagen om Nederlands kampioen te 
worden. Mart is na afloop nog naar het ziekenhuis in Boxmeer gegaan om 
een en ander na te laten kijken. Op het moment van dit verslag was nog niet 
bekend hoe ernstig de blessure is. Mart beterschap. In de andere D-klasse 
namen John en Ton het op tegen diverse tegenstanders. Het ging niet zoals 
zij wilden en uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met een negende plaats. 
Toch proficiat John en Ton. Winnen kan niet altijd. Maar het plezier was er. 
En dat is ook belangrijk. Ashot en Mart, jullie krijgen de volgende keer de kans 
om te bewijzen dat jullie vandaag voor mij toch de beste waren. 
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