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Titelfavoriet Jan Steijn uitgeschakeld 

Kwartfinales 26e  Hackenberg-Cup staan bol van spanning 

 
Donderdag 22 en vrijdag 23 mei zijn de kwartfinales van de 26e Hackenberg-Cup bij 
Tafeltennisvereniging Arnemuiden gespeeld. De kwartfinales bestonden uit 4 poules van 8 

spelers, waarbij de sterkste 4 spelers zich plaatsen voor de halve finales. Verschillende poules 

stonden bol van de spanning en soms werd de eindrangschikking zelfs op puntentelling beslist. 
Oud-winnaar Jan Steijn (TTC Middelburg) eindigde verrassend als vijfde in zijn poule. Ook voor 

Max Vleugel van TTV Arnemuiden betekende de kwartfinale het eindstation. De twee halve 
finalepoules worden vrijdag 30 mei in Arnemuiden gespeeld. 

 

Poule A 

In poule A moesten clubgenoten Michel Sperling en Soren de Witte (TTC Middelburg) de eerste wedstrijd 
direct tegen elkaar spelen. Michel toonde zich in deze wedstrijd in 4 games de sterkste. Beide spelers 
wonnen vervolgens alle wedstrijden in hun poule, al moest Soren daarvoor in zijn wedstrijd tegen Remco 
Dijkers tot het uiterste gaan (11-8 in de vijfde game). René Lauwerijssen (Markiezaat) eindigde als derde. 
Remco Dijkers, die voor de 26e keer aan de Hackenberg-Cup deelneemt, ging met het laatste ticket voor de 
halve finale aan de haal. Danny Tange, Hans van der Kraan, Anita Minnaar-Kusse en Dennis Pouwer 
eindigden op de plaatsen 5 t/m 8. 
 
Poule B 
In poule B was Stefan de Groot te sterk voor al zijn tegenstanders. De winnaar van de 5 voorgaande edities 
van de Hackenberg-Cup kende geen genade voor zijn tegenstanders, al had hij hiervoor tegen Alwin van de 
Kop en Max Vleugel een vijfde game nodig. William Marinissen verloor van Stefan, maar wist met bekeken 
spel de overige tegenstanders te kloppen en eindigde knap als tweede. Marinus Lichtendahl, Alwin van de 
Kop en Max Vleugel eindigden allen op 4 punten en speelden onderling alle wedstrijden in 5 games. Er moest 
daarom gametelling aan te pas komen om de eindrangschikking te bepalen. Lichtendahl en Van de Kop 
kwamen hierbij het sterkste uit de bus. Voor Vleugel waren de druiven zuur. Hij kwam enkele punten te kort 
om de halve finale te halen. Francois Baert (Effect) eindigde als zesde. Hans Oosterling haalde bij lange na 
niet zijn oude niveau en werd 7e, net voor Rick Sijp van Kapelle. 
 
Poule C 
In poule C was het lang spannend welke spelers zich zouden plaatsen voor de halve finales. De spelers 
bleken erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk haalden Wilbert Poppe, Jan Zwemer (beide TTV Arnemuiden) en 
Jan-Willem Adriaanse (TTC Middelburg) allen 5 punten. Op gametelling werd Poppe uiteindelijk eerste, voor 
Zwemer en Adriaanse. Arjan Korstanje won van Adrie de Jonge en werd daarmee op onderling resultaat 
vierde. Patrick Vroomen en Roland van den Heuvel, beide nog sterk spelend in de voorronde, kwamen er in 
deze poule niet aan te pas. Martijn de Kok behaalde zelfs geen enkele winstpartij. 
 
Poule D 

In poule D leken bij voorbaat de oude rotten Jan Steijn (TTC Middelburg), Arnold de Gier en Daan 
Mijnsbergen (beide TTV Arnemuiden)  te zullen gaan strijden om de plekken 1 tot en met 3, maar die 
gedachte kon al na de eerste speelronde overboord worden gegooid. Oud-winnar Steijn verloor namelijk 
direct van clubgenoot Ronald Vale en moest vervolgens ook nog eens de eer laten aan De Gier, Mijnsbergen 
en Frans Rijn (Effect). Hiermee kwam hij zelfs tekort om de halve finale te halen. Mijnsbergen zette zijn 
goede vorm van de competitie door en won simpel al zijn wedstrijden. Frans Rijn verschalkte Arnold de Gier 
en werd daardoor tweede. Achter de Gier eindigde Ronald Vale (TTC Middelburg) als vierde.  Thijs Vleugel 
(TTV Arnemuiden), Jan Tange (Effect) en Rinus Eversdijk (Kapelle) kwamen tegen de grote jongens tekort. 
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