
 
 

Benschop, Verstijlen, Vos en De Groot poulewinnaars 
kwartfinale ABM ICT-Cup 
 
Bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden zijn vrijdag 16 mei en maandag 19 mei 
de kwartfinales van de 5e ABM ICT-Cup gespeeld. De nummers 1 t/m 4 van 
elke achtkamp plaatsten zich voor de grote finaleronde van zaterdag 24 mei. 
Poulewinnaars werden Tristan Benschop (Scaldina), Richard Verstijlen 
(Backhands), Stefan de Groot (Arnemuiden) en Roald Vos (Hotak). 
 
In poule A bleef Tristan Benschop knap ongeslagen. Hij won relatief eenvoudig van 
Rene Lauwerijssen (Backhands) en Rogier Berndsen (TTCM) die als tweede en 
derde eindigden. Robin Verboom (Effect) pakte het laatste ticket voor de 
finaleronde. Het doek viel in deze kwartfinale voor Erik Schuurman (Arnemuiden), 
Adrie de Jonge (’t Batje) en John Roose (STV). 
 
In poule B wist Richard Verstijlen van Backhands zijn poule te winnen door in zijn 
laatste wedstrijd na een 2-1 achterstand toch met 3-2 te winnen van tweevoudig 
winnaar Koen van Velthoven (Scaldina). Beiden waren tot op dat moment nog 
ongeslagen. Ook Sophie Dijkers (Hotak) en Thijs Vleugel (Arnemuiden) plaatsten 
zich voor de volgende ronde. Voor Hans van der Kraan (’t Batje), Aubrey Polderman 
(TTCM), Rinus Eversdijk (Kapelle) en Jan Zwemer (Arnemuiden) was de kwartfinale 
het eindstation. 
 
In poule C liet zesvoudig winnaar Stefan de Groot (Arnemuiden) zich overbluffen 
door clubgenoot Max Vleugel, maar omdat Vleugel andere partijen verloor werd De 
Groot toch poulewinnaar. Stefanie van Genegen werd op gametelling tweede, voor 
Arnold de Gier (Arnemuiden) en Max Vleugel. Geen finaleronde dus voor Niels 
Kieviet (De Treffers), Francois Baert (Effect), Niels van der Mark (TTCM) en Bas 
Steijn (Arnemuiden). 
 
In poule D won voormalig winnaar Roald Vos (Hotak) al zijn wedstrijden in deze 
poule werd Hans Oosterling (Arnemuiden) tweede en was ook het alternatieve 
speelsysteem van Adwin van de Zande (Kapelle) genoeg voor de finaleronde. De 
14-jarige Mika Baert (Effect) plaatste zich als laatste voor de finale.  
 
Na de loting kwamen de volgende poules uit de koker voor zaterdag rollen: 
 
Poule A 
Tristan Benschop 
Richard Verstijlen 
Stefanie van Genegen 
Hans Oosterling 
Arnold de Gier 
Adwin vd Zande 
Max Vleugel 



Mika Beart 
 
 
Poule B 
Stefan de Groot 
Roald Vos 
Rene Lauwerijssen 
Koen van Velthoven 
Rogier Berndsen 
Sophie Dijkers 
Robin Verboom 
Thijs Vleugel 
 
Zaterdag 24 mei bestaat de wedstrijddag uit twee achtkampen, waarna de nummers 
1 t/m 4 kruisfinales spelen. De wedstrijden vangen aan om 11.00 uur. en de finale 
wordt rond 17.00 uur verwacht. 
 
's Avonds wordt de Champions League finale bekeken op een groot scherm in de 
zaal. 
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