
BORDTENNIS MOT PARKINSON

INFORMATION

Del 5 turneringar

Initiativet  PingPongParkinson  och  dess  medlemmar  lägger  ner  mycket  organisatoriskt  och

ekonomiskt arbete på dessa turneringar, även om det inte handlar om tävlingsidrott.

Och det är vettigt! Å ena sidan fungerar turneringarna naturligtvis som en mötesplats för deltagare

från hela världen. När du väl har spelat i en PPP-turnering är det svårt att hålla sig borta från mer,

det är bara speciellt...

Å andra  sidan  tjänar  dessa  turneringar  till  att  öka  allmänhetens  medvetenhet  om Parkinsons

sjukdom och för att göra idén om PingPongParkinson mer känd.

Vi är  övertygade  om att  framgångarna  för  det  tyska  laget  vid  Parkinsons VM i  bordtennis  i

oktober  2019 spelade en nyckelroll  i  det  faktum att  PingPongParkinsons är lite mer  utbrett  i

Tyskland än i andra länder.

19 oktober:  ITTF Parkinsons TT World Championship  i
New York

Det  första  stora  evenemanget  av  detta  slag  var  det  första  världsmästerskapet  i  Parkinson  i

bordtennis i oktober 2019 i New York. Initierat av PPP kring den amerikansk-kroatiska musikern

Nenad  Bach  och  organiserat  av  International  Table  Tennis  Federation  (ITTF)  och  ITTF

Foundation , har människor från många länder redan deltagit.

"...Jag trodde att  jag redan sett  många möjligheter där bordtennis  kan hjälpa,  jag  har varit

engagerad i bordtennis för personer med funktionsnedsättning sedan jag var 14 år gammal, jag

har spelat i slumkvarter, flyktingläger, fängelser, men den här gången var annorlunda. Anden hos

människor som lever med Parkinsons som visade sig i helgen var fantastisk. Jag hoppas att vi gör

det igen .... "

Leandro Olvech, direktör för ITTF Foundation ,  på det första
världsmästerskapet i bordtennis i Parkinson
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av Hilmar Heinrichmeyer

Där delaktighet är mycket viktigare än seger

Thorsten  Boomhuis  från  Nordhorn  och  Holger  Teppe  från  Hessen  vinner  guld  vid  de  första

Parkinsons världsmästerskapen i bordtennis i Pleasantville nära New York

Med  fyra  platser  på  pallen,  inklusive  två  världsmästerskapstitlar,  återvände  de  fem  tyska

deltagarna från det första världsmästerskapet i bordtennis för parkinsonpatienter, som hölls 11-13

oktober i Pleasantville , New York State. För alla fem var det en spännande och stor händelse med

formativa  insikter  för  deras  fortsatta  hantering  av  sin  sjukdom,  eftersom  den  sportsliga

prestationen bara var en sidoaspekt av detta världsmästerskap för nästan alla deltagare. Mycket

viktigare  var  mötet  och  utbytet  med  de  andra  deltagarna  under  turneringen  och  den

uppmärksamhet som ämnet "bordtennis och Parkinsons" fick genom världscupen. 

ITTF Foundation är en stiftelse av ITTF med säte i Leipzig, som även har "TT 4 Health" - det vill

säga "bordtennis för hälsa" - i sitt program som ett av flera program. Som en del av detta program

efterlyste hon i april deltagande i detta nya världscup. Initiativtagare var den kroatisk-amerikanske

musikern Nenad Bach, som också har lidit av Parkinsons i flera år. Efter att han var tvungen att

sluta spela gitarr och piano på grund av sjukdom och fler av en slump hade börjat spela intensiv

bordtennis  ,  märkte  han  en  förbättring  av  hans  Parkinsons  symptom under  åren  han  spelade

bordtennis. Det gick så långt att han äntligen kunde spela gitarr och piano igen. Han grundade

sedan en bordtennisgrupp för personer som lider av Parkinsons sjukdom vid Westchester Table

Tennis  Center  i  Pleasantville  och  organisationen  PingPongParkinson,  med  vilken  han

uppmärksammar fördelarna med bordtennis mot Parkinsons sjukdom över hela världen.

Som en av de första bestämde sig 45-årige Thorsten Boomhuis från Nordhorn , som har spelat

bordtennis sedan sin tidiga  ungdom och fick diagnosen Parkinsons sjukdom för sex år sedan,

tidigt att delta och övertygade sina två lagkamrater från SVwarts Nordhorn. , Frank Plangemann

och Hilmar Heinrichmeyer, för att följa med som tränare till USA, med vilka han redan deltagit i

senior-VM  i  Las  Vegas  förra  året.  Men  han  lämnade  det  inte  vid  det.  Med  sin  hemsida

"pingpongparkinson.de" annonserade han världscupen och lyckades uppmuntra fyra andra tyska

spelare att delta. Genom sin Facebooksida ”Tischtennis gegen Parkinson” och sina kontakter som

affärsman kunde han till och med hitta sponsorer för de fem tyskarnas resa, utan vilka alla fem

förmodligen inte hade kunnat starta.

Och det är inte allt: fem veckor före turneringen samlade han de fem startande och två tränare för

att  lära  känna  varandra  och  träna  tillsammans i  hallen i  sin  Nordhorn-  klubb,  som han varit

avdelningschef  i  många  år,  och  organiserade  för  "Tyska  Parkinson-landslaget"  tröjor  och

träningsoveraller. Han fick också stöd av DTTB och dess president Michael  Geiger,  så att  de

nationella tröjorna kunde tas emot i Frankfurt strax före avresan till USA.
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Det  tre  dagar  långa  världsmästerskapet  började  med den  icke-tävlingsfria  fredagen,  då  de  61

startande möttes för första gången i Westchester Table Tennis Center i pittoreska Pleasantville ,

en timmes bilfärd norr om Manhattan, New York. Flera neurologer hade samlats för att för varje

enskild startande efter 15 minuters undersökning avgöra hur hårt han var drabbad av sjukdomen

och i vilken av de tre tävlingsklasserna han skulle klassas individuellt.

I  slutet av fredagen ägde invigningen av världsmästerskapen rum i närvaro av ITTF-president

Thomas  Weikert,  Zoran  Primorac,  ordförande  för  ITTF  Athletes'  Commission,  och  Leandro

Olvech, direktör för ITTF Foundation , modererad av Ian Marshall, Press Officer för ITTF. Enbart

denna personliga närvaro visar den stora vikt ITTF fäster vid denna nya händelse. Naturligtvis

kunde Nenad Bach, den verkliga fadern till denna turnering, inte lämnas utanför, han bidrog inte

bara  till  det  musikaliska  ackompanjemanget  av öppningsceremonin  .  Evenemanget  avslutades

med den offentliga lottningen för herr- och damdubbeltävlingarna, som ännu inte var indelade i

skadeklasser.

På  lördagsmorgonen  startade  dubbeltävlingarna  med  en  viss  fördröjning  vid  de  åtta

tävlingsborden  i  KO-systemet  över  två  vinnande  set.  Thorsten Boomhuis/Holger  Teppe (TuS

1885 Helsen ) hade lika få problem med sina två danska konkurrenter i första omgången som

Andreas  Arndt  (TS  Einfeld)  med  sin  amerikanska  partner  Jamie  Root  mot  två  svenskar.

Turneringsledaren Freddy Almendariz  från ITTF visade sig vara glädjande samarbetsvillig när

han var villig att låta de två startande Arndt och Root spela ihop i dubbel efter att det bara hade

visat sig att deras dubbelpartners inte hade dykt upp.

I  åttondelsfinalen  ställde  även  Jens  Greve  (Berlin/utan  klubba)  och  Harry  Wissler  (TTC

Ilbenstadt) in  och hade  inga  problem mot ett  par  från Sverige,  precis  som Boomhuis/  Teppe

kvalificerade sig enkelt till kvartsfinal mot Kyo /Saito (Japan ). ). Arndt/Wurzel förlorade å sin

sida med 10:12 i det tredje och avgörande setet mot Llano/Welling (Colombia/USA), som i sin tur

var chanslös i nästa omgång mot Boomhuis/ Teppe , som var i semi- final. Greve/Wissler missade

detta klart, även om de hade två mycket starka konkurrenter med de senare finalisterna från USA

Ilya Rozenblat / Namin Kumar.

Med två klara 2-0-segrar vann Rozenblat /Kumar mot två danskar och Boomhuis/Greve mot två

brasilianare i semifinalen, vilket innebär att (tyvärr för enda gången under turneringen) de två

starkaste startande, Rozenblat och Greve, deltog också deras partners möttes i finalen. Efter att ha

vunnit det första setet med nöd och näppe förlorade de två tyskarna sedan ett set för första gången

under  turneringen,  men  imponerades  inte  av  detta  och  vann  den  välförtjänta

världsmästerskapstiteln med 11:5 i det  avgörande setet. Boomhuis visade sig vara den mycket
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bättre "second man", och nästa dags singelfinaler skulle visa att Rozenblat inte hade varit som

bäst i dubbel – vilket är en del av en Parkinsons sjukdom. 

1

Damdubbeln hade också gått över tre set före de två japanska Asako Katagiri och Yurie Kato efter

sin knappa vinst över Vlatka Dragia /Elisabeth Ildal från Kroatien och Danmark var de första

världsmästarna i Parkinson att fira.

1 Foto ITTF: Direkt e er a  ha vunnit herrdubbeln strålar Thorsten Boomhuis (SVwarts Nordhorn) och Holger
Teppe (TuS 1885 Helsen ) in i ITTF-kameran
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På lördagen kunde den tyska truppen inte glädjas länge över att vinna dubbeltiteln, för efter ett

kort  avbrott  följde singelns  preliminära omgång i  de tre  skadeklasserna.  Gruppindelningen av

läkarna förde sedan fram några överraskningar, inte bara för tyskarna. Även om klassificeringen

av Jens Greve i klass 3 (minst funktionsnedsättning) och av Andreas Arndt och Harry Wissler i

klass 1 (mest  funktionsnedsättning) var  väntad,  hamnade inte  de två  världsmästarna Thorsten

Boomhuis  och  Holger  Teppe  i  klass  3  ,  utan  i  klasser  2  och  1,  var  lika  obegriplig  som

klassificeringen av Ilya Rozenblat (USA) i klass 2 och inte i klass 3. Holger Teppe försökte till

och med bli klassad i en starkare klass, men ovanför lät arrangörerna sig inte pratas om handla

om.  Kanske  berodde det  också  på  att  de  49 herrarna  fick  delas  upp  i  tre  lika  starka  klasser

(16/17/16), medan de 12 kvinnorna fick starta i en klass.

I grupperna om tre och fyra lyckades alla fem tyskarna kvalificera sig till  huvudomgången på

söndagen. En tröstrunda spelades också för de tredje- och fjärdeplacerade lagen på söndagen. Som

väntat stod Holger Teppe som gruppvinnare, de övriga fyra kvalade in som grupptvåa. Thorsten

Boomhuis mötte Ilya Rozenblat för andra gången på lördagen , mot vilken han bara kunde hänga

med vid 10:12 i första set.

2 Foto Hilmar Heinrichmeyer: De fem tyska startande i Pleasantville innan turneringsstart: Andreas Arndt, Jens
Greve, Thorsten Boomhuis, Harry Wissler, Holger Teppe
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I  huvudomgången  av  klass  3  på  söndagen  var  Jens  Greve  från  Berlin,  som var  utan  klubb,

förlorade mot brasilianaren Edmur Mesquita. Han förlorade senare i finalen i tre set mot Hamid

Ezzat-Ahmadi (USA).

I klass 2 visade Thorsten Boomhuis, som var tvungen att byta slaghand på grund av sin sjukdom

och nu spelar med vänsterhanden i  1:a distriktsklassen Ems- Vecht ,  sin starkaste prestation i

världscupen  efter  den  lätta  åttondelssegern  mot  en  Indian  i  kvartsfinal  mot  danske  Lars  Bo

Kaspersen . I 12:10, 11:13 och 11:9 segern var många rallyn hårt kämpade och värda att se. Å

andra sidan var semifinalen mot Kasturi en promenad i parken Rangan (USA), innan han äntligen

inte hade någon chans i finalen mot storfavoriten Ilya Rozenblat . Född i Ryssland och sedan

länge  bosatt  i  USA  bör  Rozenblat  ha  en  spelstyrka  på  över  1800  TTR-poäng  och  blev  en

välförtjänt individuell världsmästare i sin klass.

I huvudomgången av klass 1 för de som är värst skadade av Parkinson slogs Andreas Arndt från

Neumünster ut i kvartsfinalen efter en hård kamp mot Naomichi Saito från Japan. Holger Teppe

från Bad Arolsen och Harry Wissler från Friedberg, båda från Hessen, tog sig till semifinal med

klara  segrar  i  två set.  Här var det  för  distriktsklassspelaren Holger Teppe ,  som spelat  i  den

hessiska föreningsligan före sin sjukdom, i andra set mot Naomichi Saito tätt för första gången.

Den betydligt äldre japanen, som fördes in i boxen i rullstol, kunde bara röra sig lite från platsen

vid  bordet,  men  imponerade  med  sin  ovillkorliga  och  lyckade  forehand-attack.  I  den  andra

semifinalen  föredrog  även  portugiserna  Damasio  Caeiro  och  Harry  Wissler  anfallsspelet,  där

portugiserna slutligen vann i två set .

I  finalen  vann  storfavoriten  Holger  Teppe  11:7  och  12:10  och  vann  efter  dubbeln  även

singeltiteln, vilket ingen annan startande i Pleasantville klarade av. Tysken blev därmed den mest

framgångsrika spelaren vid 1:a Parkinson-VM. På grund av klassindelningen möttes tyvärr inte

Teppe och Rozenblat i singeln – det hade varit ett riktigt bra avslut på turneringen!

I damkategorin vann storfavoriten Margie Alley (USA) i två set mot Yurie Kato från Japan, som

gjorde succé i dubbel.  Så tre av fyra individuella titlar gick till USA, och bara Holger Teppe

kunde bryta den här serien.
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3 till 5 september 2021: PPP German Open i Nordhorn

I april 2020 skulle PPP starta en serie turneringar i  Tyskland i Nordhorn med de öppna tyska

mästerskapen för personer som drabbats av Parkinson under beskydd av ex-landsspelaren och

förbundskapten Jörg Roßkopf. Turneringen var tvungen att ställas in i mars 2020 på grund av

coronapandemin.

20  september  21:  ITTF  Parkinson  TT  World
Championship i Berlin

Det  andra  ITTF Parkinsons  världsmästerskap i  bordtennis  kommer  att  äga  rum våren 2021 i

Horst-Korber  Sports  Center,  en  del  av  det  stora  området  med  sportanläggningar  som

Olympiastadion, ishockeystadion och många andra sportanläggningar i Berlin.

Världsmästerskapen  är  öppna  för  alla  Parkinsonspatienter  och  spelare  klassificeras  efter  hur

allvarliga Parkinsonsymtomen är. Singel-, dubbel- och mixtävlingar spelas.

3 Foto Hilmar Heinrichmeyer: Bordtennis-VM i Parkinson går llbaka ll hans ini a v: Nenad Bach
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