West Brabants/ Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen 2003
Open West Brabantse Tafeltenniskampioenschappen voor mensen met een
beperking.
Op zaterdag 13 en zondag 14 december 2003, heeft de tafeltennisvereniging “ Het Markiezaat”
in één weekend in feite voor een 2-tal unieke gebeurtenissen gezorgd.
Allereerst was er bij de jeugd en de senioren sprake van een samenvoeging van de regio’s
West Brabant en Zeeland tot het toernooi om de West Brabants/ Zeeuwse
Tafeltenniskampioenschappen. Op de tweede plaats werd er op zondag grotendeels in
dezelfde zaal ook nog een toernooi gehouden, dat openstond voor deelname door mensen
met een beperking.
Dat laatste toernooi werd gehouden vanwege het feit, dat het jaar 2003 speciaal in het licht
stond van de sporters met een beperking. Daarbij gevoegd nog het feit, dat we in onze eigen
vereniging vanaf het begin het standpunt gehuldigd hebben, dat de afdeling sporters met een
beperking binnen onze vereniging zoveel mogelijk moeten integreren met het normale
verenigingsgebeuren, dan is ook de combinatie van beide toernooien ons inziens een feit.
Als we afgaan op de reacties, die we mochten ontvangen dan mogen we gerust stellen, dat
beide toernooien succesvol zijn verlopen. De deelnemers aan het toernooi voor mensen met
een beperking vonden het toernooi zeker voor herhaling vatbaar.
Het succesvol zijn geldt voor:
het aantal inschrijvingen bij de jeugd (> 190);
het aantal inschrijvingen bij de senioren ( > 160);
het aantal inschrijvingen bij het toernooi voor mensen met een beperking ( 29);
de wijze waarop de toernooien op beide dagen verlopen zijn;
de schitterende ambiance waarin de toernooien op beide dagen gehouden zijn, want hoewel
wellicht niet specifiek ingericht voor tafeltennis is het nieuwe Sportcentrum De Boulevard in
Bergen op Zoom een sporthal van uitzonderlijke klasse;
de goede sfeer, waarin de toernooien op de twee speeldagen zijn afgewerkt.
Overzichten met de uitslagen van allebei de toernooien voor wat betreft de individuele prijzen
alsmede de verenigingsprijzen gelieve u hierbij aan te treffen.
Aan het eind van dit bericht willen we niet nalaten een aantal instellingen en mensen te
bedanken:
De Gemeente Bergen op Zoom bedanken we in het bijzonder voor haar royale bijdrage aan
het toernooi voor mensen met een beperking.
Dat geldt ook voor het Nationaal Fonds Sport gehandicapten, die voor een deel van het verlies
van dit toernooi garant stond.
Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar Jan Maas. Zijn hulp bij de verwerking van alle
voor deze toernooien benodigde gegevens stond mede borg voor een goed verlopen toernooi.

Tevens willen we de bondsgedelegeerden de heren R. Lauwerijssen en J. Maas bedanken
voor hun inbreng.
Echter zonder de steun van een groot aantal leden van onze vereniging zou het toernooi nooit
verlopen zijn, zoals dat op 13 en 14 december gebeurd is.
In het bijzonder noemen we hier Hanny Rosenboom, John Sluyter, Quirien Daas en Jan
Willem Bultman voor hun bijdrage aan het normale NTTB –toernooi.
Voor het toernooi voor mensen met een beperking willen we Toon Klijn, Henk van Rijn en
Peter de Wit van het RRT en de Nebas/Nsg en Natascha Bultman die namens onze vereniging
bij de organisatie van dit toernooi betrokken waren, hartelijk bedanken.
Namens het bestuur van de TTV “Het Markiezaat”
Jan Willem Bultman, secretaris

