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Favorieten plaatsen zich voor kwartfinales Hackenberg-Cup  
 
Maandag 14, dinsdag 15, maandag 21 en dinsdag 22 mei zijn de voorrondes van de 25e 
Hackenberg-Cup tafeltennis in Arnemuiden gespeeld. In deze fase van het toernooi kunnen de 
toppers kleine missertjes nog veroorloven en alle favorieten wisten zich dan ook voor de 
volgende ronde te plaatsen. De beste vier van alle acht poules plaatsten zich voor de 
kwartfinales. Met een sterk deelnemersveld van 32 spelers gaan donderdag 31 mei en vrijdag 1 
juni de kwartfinales van start. 
 
Rentree 
Opvallend was de rentree van drievoudig winnaar Stefan de Groot (Arnemuiden) in dit 
jubileumtoernooi. De Groot had in verband met verplichtingen met zijn werk afgezegd voor het 
toernooi, maar kon de verleiding niet weerstaan om zijn clubgenoot Arnold de Gier te vervangen toen 
die zich afmeldde. Ook de Brabantse hoofdklasser Danny Roks (Backhands) schreef zich op het 
laatste moment voor het toernooi in. Beide spelers kwamen in dezelfde voorrondepoule terecht, 
waarin Roks in vier games als sterkste uit de bus kwam en hiermee eerste werd in zijn poule. 
 
Poulewinnaars 
Andere poulewinnaars werden Remco Dijkers (Hotak), Rene Lauwerijssen (Markiezaat), Hans van der 
Kraan (’t Batje), Michel Sperling, Soren de Witte (beide TTC Middelburg), Robert Steenbeek en Daan 
Mijnsbergen (TTV Arnemuiden).  
 
Kwartfinales 
Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni gaan de kwartfinales over vier poules van acht wedstrijden van 
start. De eerste vier van elke poule plaatsen zich voor de volgende ronde. De wedstrijden vangen 
beide dagen aan om 19.30 uur. In de accommodatie van Tafeltennisvereniging is een kantine 
aanwezig. Iedereen is van harte welkom om het toernooi te bezoeken. 
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