Ook dit jaar weer een geslaagd integratietafeltennistoernooi bij Asterix.
Op 5 november j.l. kon TTC Asterix 45 G-sporters uit geheel Nederland begroeten in hun
clublokaal Muspelheim aan de Alberickstraat in Blerick. Na het welkomswoord van het bestuur,
dhr. Gubbels van het Fonds Gehandicaptensport en de wedstrijdleiding begon de strijd om de
bekers. Na ruim 4,5 uur kon de balans worden opgemaakt.
In de 3e klasse gingen de prijzen naar Brunssum. De 4e klasse werd gewonnen door Delft, gevolgd
door Hoogerheide. In de 5e klasse poule A moest flink geteld worden. Niet minder dan 3 deelnemers
eindigden met 3 overwinningen. Na het tellen van de games ging de eerste prijs naar Venray, de
tweede naar Helmond. Sevinc Erdogan van Asterix werd in deze poule gedeeld 4e. In de 5e klasse
poule B was Brunssum weer 1e en Weert 2e. De 6e klasse werd gewonnen door Asterix-speler John
v.d. Venne. Hij won de beslissende wedstrijd met 3-2 tegen Mark Hoitink uit Gelre. De Asterix
klasse was een prooi voor debutant Gerard Reyngoud. Hij won deze klasse voor respectievelijk
Jeroen Rutjes, Nina Mooren, Eric Wilmer, Arie Groen, Shari Desar en Nieky Coenders.
In de klasse Schuiftafeltennis was het een strijd tussen Gelre en Blerick. Na een lange strijd mocht
Kubilay Comertoglu en Christiaan Schuelders de bekers in ontvangst nemen. Franca Claessens
werd 5e, Peter Vullings 7e. De verenigingsbeker gaat 1 jaar naar Weert. Aan Megacles de eer om
hem volgend jaar, mooi gepoetst, weer mee terug te brengen. Asterix werd 4e in deze strijd.
Tijdens de prijsuitreiking kwam het grootste compliment van de dag voor alle spelers uit de mond
van Dhr. Gubbels (Fonds Gehandicaptensport): “Ik heb mooi tafeltennis gezien, er werd gestreden
op het scherpst van de snede, iedereen hielp iedereen en nu zitten we allemaal bij elkaar om de
uitslag te horen. Hoe mooi kan sport zijn”. Met verder grote dank aan alle sponsoren, leerlingen
sportklas Blariacumcollege, EHBO, Truus en Door barteam en vrijwilligers TTC Asterix.

