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Sören de Witte stelt zich kanditatuur voor eindzege 25e Hackenberg-Cup 

 
Dat er in de twee halve finalepoules van de 25e Hackenberg-Cup koppen gingen rollen, 

stond bij voorbaat al vast. Uiteindelijk bleken de ervaren jongens nog veelal te sterk 

voor de jongeren. Sören de Witte (TTC Middelburg) vormde hierop een uitzondering; 

met speels gemak won hij ongeslagen zijn poule. Ook clubgenoot Michel Sperling, en de 

ex-winnaars Roald Vos (Hotak), Stefan de Groot, Daan Mijnsbergen en Robert 

Steenbeek (allen Arnemuiden) wisten de finale te bereiken, evenals de Brabanders 

Danny Roks (Backhands) en Rene Lauwerijssen (Markiezaat). 

 

Poule A 

Dat De Witte de finale haalde, was niet zo verrassend. De wijze waarop was echter wel bijzonder 
overtuigend. Alleen tegen Daan Mijnsbergen moest hij vol aan de bak om de winst in de vijfde 
game binnen te slepen. Ook Robert Steenbeek haalde zoals gewoonlijk de finale. Zijn eerste 
wedstrijd won hij in drie games van teamgenoot Mijnsbergen en dat bleek onderling genoeg voor 
de tweede plaats; Mijnsbergen eindigde als derde. Roald Vos pakte het laatste ticket voor de 
finale. Max Vleugel, vorig jaar nog finalist, wist in deze sterke poule niet te imponeren. Ook 
Francois Baert (Effect '71), Danny Tange (Yerseke) en Marinus Lichtendahl (Kapelle) kwamen te 
kort tegen de ervaren finalisten om een kans te maken op een finaleplek. 
 
Poule B 

Ook in Poule B pakte een speler van TTC Middelburg de winst. Hier was het Michel Sperling die 
ongeslagen bleef. Danny Roks eindigde met één nederlaag op de tweede plaats. Drievoudig 
winnaar Stefan de Groot verloor van bovengenoemde spelers, maar plaatste zich wel weer simpel 
voor de finale. De strijd om de vierde plek was erg spannend. Lauwerijssen en Wilbert Poppe 
(Arnemuiden) behaalden beide drie overwinningen. Het onderlinge resultaat (12-10 in de vijfde 
game voor Lauwerijssen) onthield Poppe echter van een finalestek. Ook voor Jan Zwemer, Jaap 
Meerman (beide Arnemuiden) en Jan Tange (Effect) werd de finale het eindstation. 
 
Finale  

Vrijdag 15 juni wordt de finale van de 25e Hackenberg-Cup gespeeld. De poule bestaat uit een 
enorm sterk deelnemersveld, waarbij de vorm van de dag bepalend zal zijn voor de eindzege. De 
indeling bestaat uit: 

1. Sören de Witte (TTC Middelburg) 
2. Michel Sperling (TTC Middelburg) 
3. Danny Roks  (TTV Backhands) 
4. Robert Steenbeek (TTV Arnemuiden) 
5. Stefan de Groot (TTV Arnemuiden) 
6. Daan Mijnsbergen (TTV Arnemuiden) 
7. Roald Vos  (TTV Hotak '68) 
8. Rene Lauwerijssen (TTV Markiezaat) 
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