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Halve finalisten 25e Hackenberg-Cup bekend
De 'grote' tafeltennisnamen in de kwartfinales van de Hackenberg-Cup zijn doorgedrongen
naar de volgende ronde. De kwartfinalepoules werden gewonnen door de jonkies Max Vleugel
(Arnemuiden), Soren de Witte (TTC Middelburg), drievoudig winnaar Stefan de Groot
(Arnemuiden) en oudgediende René Lauwerijssen (Markiezaat). Vrijdag 8 juni worden de twee
halve finales gespeeld. De eerste vier van beide poules plaatsen zich voor de finale.
Poule A
In poule A leek Michel Sperling (TTC Middelburg) halverwege de avond hard op weg naar poulewinst. In de twee
voorlaatste rondes verloor hij echter van Adwin van de Zande (Kapelle) en Wilbert Poppe (Arnemuiden).
Hierdoor moest hij zijn laatste wedstrijd winnen van Hans van der Kraan ('t Batje) om de halve finales te halen.
Sperling bleef koel en werd zodoende nog tweede in zijn poule. Max Vleugel pakte de eerste plaats. Hij verloor
alleen van Sperling. Ook toernooitijger Danny Tange en Wilbert Poppe schaarden zich bij de laatste zestien.
Voor Adwin van de Zande waren de druiven zuur. Op onderling resultaat eindigde hij op de vijfde plaats. Ook
voor Hans van der Kraan, Rick Sijp (Kapelle) en Matthijs Bijlsma (Effect '71) stopt het toernooi bij de kwartfinale.
Poule B
In poule B wonnen Soren de Witte (TTC Middelburg) en Danny Roks (TTV Backhands) vijf wedstrijden op rij. De
onderlinge wedstrijd was beslissend voor poulewinst. De Witte hield Roks uiteindelijk in drie games eenvoudig
van de eerste plek. Ook Marinus Lichtendahl (Kapelle) en Adrie de Jonge ('t Batje) bereikten volgens
verwachting de volgende ronde. Jan Zwemer won zijn eerste drie partijen, maar kwam tegen zijn concurrenten
niet tot scoren. Ook Ronald Vale, Niels van der Mark (beide TTC Middelburg) en Thijs Vleugel konden in deze
poule geen potten breken.
Poule C
In poule C toonde Stefan de Groot weer eens ouderwets zijn balgevoel. De Nieuwlander morste enkele games
maar toonde zich in elke partij met bij vlagen geniaal tafeltennis toch de beste. Oud-winnaar Daan Mijnsbergen
verloor van de Groot en Francois Baert (Effect) en werd daarmee tweede in de poule. De strijd om de overige
halve finaleplaatsen werd ongelofelijk spannend. Op gametelling eindigde good-old Jaap Meerman uiteindelijk
op de derde plaats, voor Francois Baert. De hooggeklasseerde Remco Dijkers en Jan-Willem Adriaanse
mochten na de kwartfinales hun sporttas pakken. Ook voor Benito Traas (Kapelle) en invaller Elroy Crucq
(Arnemuiden) betekende de kwartfinale het eindstation.
Poule D
Rene Lauwerijssen verloor in zijn kwartfinalepoule van Alwin van de Kop, maar dankzij een late winst op Roald
Vos (Hotak) wist hij toch zijn poule te winnen. Op onderling resultaat eindigde Vos op de tweede plaats. De
derde plek werd verrassend een prooi voor Jan Tange (Effect). Concurrenten van de Kop en Steenbeek moesten
er beide met duidelijke cijfers aan geloven. Steenbeek won van de Kop en plaatste zich daarmee nog wel voor
de halve finale. Van de Kop, Bas Steijn (Arnemuiden), Rinus Eversdijk (Kapelle) en beste dame Mieke
Niewenhuijse zijn deze editie niet meer te bewonderen.
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