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Tennissers actief in Reit im Winkl, Duitsland

Van 30 september t/m 3 oktober deden 4 tennissers van TC Etten en Tennisvereniging 

Smash mee aan het Europees Tennis Toernooi in Reit im Winkl, Duitsland. Lees hieronder 

het verslag van hoofdcoach Slawa Westphal:

Aan het toernooi in Duitsland namen maar liefst 11 ploegen uit diverse deelstaten van 

Special Olympics Duitsland mee en 9 ploegen uit heel Europa; Special Olympics Italië, 

Liechtenstein, Moldavië, Nederland, Polen, Rusland, Switzerland, Spanje en Hongarije 

waren van de partij in Reit im Winkl. In totaal waren er 47 sporters, 28 coaches, 54 

vrijwilligers waaronder scheidsrechters, ballenmeisjes en jongens en 11 familieleden 

vanuit Nederland. De tennissers die namens Special Olympics Nederland deelnamen 

waren Baries Westphal, Quint Hanssen, Frank Hagebeek en Marc Overwater begeleid 

door hoofcoach Slawa Westphal en coach André Smits.

Na een reis van 2 dagen waren we vrijdagavond op de plaats van bestemming aan 

gekomen. Een schilderachtig dorpje vlak tegen de grens van Oostenrijk. Na een warm 

ontvangst in het hotel direct naar de accreditatie locatie toegegaan. Na een korte 

kennismaking de informatie voor het weekend gekregen.

De opening was een leuk feest met uiteraard het binnenbrengen van de vlam en met 

toespraken werd de opening bekrachtigd door de Special Olympics eed uitgesproken in 

het Engels, door Baries Westphal en in het Duits door een Duitse sporter. Daarna veel 

volklore en het diner. Vervolgens direct naar bed want de volgende morgen om 9.30 uur 

hadden we eerst een coach meeting en om 10.30 uur begonnen de 

divisioningswedstrijden. Iedereen moest over twee dagen 9 wedstrijden spelen ( Super Tie-

Break to 7) volgens het Swiss Ladder System. Binnen 10 minuten na een ronde konden de 

spelers door dit systeem al ingedeeld worden, waardoor de volgende ronde gespeeld kon 

worden. De divisioning en het verder indelen op sterkte in poules verliep dus bijzonder 

snel!

Zaterdag was een fantastisch dag. Veel zon en een lekkere temperatuur ( 26 gr. C). Korte 

maar spannende partijen. Zaterdagavond was er een feest georganiseerd maar de meeste 

deelnemers gingen na het diner op tijd naar bed. Zondag was een druilige dag. De eerste 

ronde was nog buiten maar daarna werd het te nat. De wedstrijden werden binnen 

voortgezet. De organisatie had bij het plannen van de wedstrijden rekening gehouden met 

het aantal banen binnen en buiten. De schema?s hoefden gelukkig niet aangepast te 

worden.

Maandag morgen konden de halve finales en de finales gespeeld worden. Helaas moest 

dit ook weer binnen gespeeld worden. We speelden 2 sets to 4. Bij 1-1 volgde een Super 

Tie-Break tot 10 met een verschil van 2 punten. Bijna alle partijen werden 3 sets. De 

resultaten:

In groep 1 won Baries Westphal brons

In groep 2 won Quint Hansen brons

In groep 4 won Frank Hagebeek goud

In groep 5 won Marc Overwater goud
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Een erg goed resultaat. De organisatie was erg goed en strak geregeld. Wij bedanken de 

organisatie en sponsors voor het verblijf en de goede organisatie!
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