
Emiel de Rijke en Koen van Velthoven blijven ongeslagen  
Halve finales ABM ICT-Cup bij TTV Arnemuiden bol van spanning 
 
Vrijdagavond 4 juni werden bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden de twee halve 
finalepoules gespeeld. Tot en met de laatste wedstrijden toe was het in beide poules 
spannend welke vier spelers zich zouden plaatsen voor de finale. Emiel de Rijke en 
Koen van Velthoven wonnen ongeslagen hun poules. Topfavoriet Stefan de Groot  
had aanmerkelijk meer moeite om de finale te bereiken. Michel Sperling, Max 
Vleugel, Daan Mijnsbergen, René Lauwerijssen en Richard Tramper maken de finale 
op 11 juni compleet.  

 
In poule A leek oud-winnaar Stefan de Groot (Arnemuiden) na drie overwinningen eenvoudig 
af te stevenen naar de eindoverwinning. Om onverklaarbare redenen kwam daarna de klad 
erin en verloor hij achtereenvolgens van Hans van der Kraan ('t Batje), Koen van Velthoven 
(Schaldina) en Michel Sperling (TTCM). Door zijn laatste wedstrijd tegen Alwin van de Kop 
(TTCM) in winst om te zetten, wist De Groot zich – na gametelling – toch te plaatsen voor de 
finale. Ook Max Vleugel (Arnemuiden) en Hans van der Kraan kwamen op vier punten uit, 
maar voor Van der Kraan was dit niet genoeg om de finale te halen. Koen van Velthoven won 
al zijn zeven partijen en werd daarmee de verrassende winnaar, vóór Michel Sperling. Voor Jan 
Willem Adriaanse, Alwin van de Kop en Adwin van de Zande (Kapelle) was de halve finale het 
einstation. 

 
In poule B was het Emiel de Rijke (TTCM) die al zijn zeven partijen wist te winnen, waaronder 
de wedstrijden tegen de ervaren rotten René Lauwerijssen (Markiezaat) en Daan Mijnsbergen 
(Arnemuiden). Voor het laatste finaleticket waren tot de laatste wedstrijd Richard Tramper 
(TTCM), Arjan Korstanje en Wilbert Poppe (Arnemuiden) in de race. Doordat Korstanje in zijn 
laatste wedstrijd met 11-8 in de vijfde game het moest afleggen tegen Tramper, plaatste 
laatstgenoemde zich voor de finale. Voor Korstanje en Poppe – de laatste jaren toch vaste 
finalisten – waren de druiven zuur. Arjan Moerkerken (TTCM) en Paul Steketee (Yerseke) 
konden in deze halve finale geen potten breken. 

 
Vrijdag 11 juni wordt de finalepoule van de ABM ICT-Cup gespeeld bij TTV Arnemuiden, 
Korenbloemlaan 3.. Met een zevenvoudig winnaar (Stefan de Groot) en de combinatie van 
jonge talenten (Koen van Velthoven, Emiel de Rijke en Max Vleugel) en ervaren rotten (Daan 
Mijnsbergen, René Lauwerijssen en Richard Tramper) lijkt sensatie verzekerd. De wedstrijden 
vangen aan om 19.30 uur. De prijsuitreiking wordt omstreeks 23.00 uur verwacht.  

 
 


