
 

Peter Vullings in actie. 

 

 

Spelers in actie. 

 

 

Een trotse Nina Mooren 

 

Geslaagd 36e Integratietoernooi bij TTC Asterix 

 
Zondag 6 november was TTC Asterix de gastheer voor vele tafeltennissporters met een 
beperking verdeeld over 12 verenigingen.  
Zij streden in  gymzaal Muspelheim om 
de prijzen bij het jaarlijkse 
tafeltennistoernooi.  
Om 13.00 uur werd het toernooi 
geopend.  
Na een welkomstwoord van Hans Huijs 
en Jack Kox  van Asterix, wethouder 
Lamers van Sport van de gemeente 
Venlo en het Fonds 
Gehandicaptensport werden de eerste 
wedstrijdbriefjes uitgedeeld.  
Ruim 4 uur streden de deelnemers 
(afkomstig uit heel Nederland) om de 
prijzen.  
Om 17.30 uur mochten Dhr Gubbels 
van Fonds Gehandicaptensport en 
Judith Giesbers van Asterix de prijzen 
uitreiken aan de winnaars.  
Natuurlijk ook aan de leden van onze eigen vereniging.  

In de 5e klasse behaalde namens Asterix 
Hay Wetjens een prachtige 3e plaats.  
Sevinc Erdogan werd hier 4e terwijl John 
vd Venne bij zijn debuut genoegen moest 
nemen met een 6e plaats.  
In de 6e klasse werd Monique Janssen 
2e. Zij verloor de finalewedstrijd met 15-
13 in de vijfde game. Christina Willems 
werd hier 6e.  
De klasse voor Asterix-spelers die 
normaal niet deelnemen aan toernooien 
werd een prooi voor Rachel Willemsen. 
Zij won alle partijen.  
De 2e prijs was hier voor Nina Mooren 
gevolgd door Harry Heutjens (3e), Eric 

Wilmer (4e), Shari Desar (5e), Arie Groen (6e) en Nieky Coenders (7e).  
De verenigingsbeker ging naar Zuid-
Limburg. Brunssum haalde 1 punt 
meer dan ISBV Venray. TTC Asterix 
werd in dit klassement 4e. 
De grootste winnaar van deze dag 
waren de gehandicaptensport en de 
vele vrijwilligers. Want zonder die 
laatste groep is het 
Integratietafeltennistoernooi niet 
mogelijk.  
Leden van Asterix, leerlingen van het 
Blariacum College die elk jaar weer 
komen helpen, Wens in Beweging 



 

Shari Desar en Harrie Heutjens. 

 

voor de EHBO, Fonds 
Gehandicaptensport, gemeente Venlo en 
alle sponsoren: zonder jullie had dit niet 
gekund.  
Een welgemeend dankjewel namens het 
bestuur van TTC Asterix. 


