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Stefan de Groot wint 25e Hackenberg-Cup overtuigend
Stefan de Groot (TTV Arnemuiden) heeft vrijdagavond 15 juni de 25e Hackenberg-Cup
op zijn naam geschreven. Het was de vierde keer voor de Groot dat hij het toernooi won
en daarmee werd hij de meest succesvolle speler in de 25-jarige historie van het
toernooi. In een sterk bezette finale bleef hij ongeslagen. De spelers van de
organiserende vereniging Arnemuiden deden sowieso goede zaken, want Daan
Mijnsbergen en Robert Steenbeek eindigden respectievelijk als tweede en derde. De
Middelburgers Michel Sperling en Sören de Witte wisten met een vijfde en zevende plek
niet aan de verwachtingen te voldoen.
Sneltrein
Omdat de spelers van de eigen verenigingen eerst tegen elkaar spelen, leverde de eerste
wedstrijden gelijk al een paar 'krakers' op. Sören de Witte wist in drie games te winnen van Michel
Sperling en Stefan de Groot won eveneens in drie games van teamgenoot Daan Mijnsbergen. De
tweede wedstrijd tussen De Witte en De Groot leek cruciaal voor het verdere verloop van het
toernooi. De Witte nam brutaal een 2-0 voorsprong, maar moest toch in de vijfde game de winst
aan De Groot laten. Vervolgens was De Witte mentaal gebroken en denderde Stefan de Groot als
een sneltrein door de finale. Tegen alle – toch niet de minste – spelers bleef hij ongeslagen.
Mijnsbergen speelde een uitstekend toernooi, maar kon niet anders dan genoegen nemen met de
tweede plaats. Overigens verloor hij na zijn verliespartij tegen de Groot nog maar één game op de
hele avond.
Podium
Robert Steenbeek maakte het Arnemuidse podium compleet. Met evenveel overwinningen als oudwinnaar Roald Vos, maar onderling een beter onderling resultaat pakte hij het brons. De vijfde
plaats ging naar Michel Sperling. Favoriet Sören de Witte was mentaal niet tegen een verliespartij
bestand en speelde in het vervolg van het toernooi niet meer vrijuit. Dit leverde hem een zevende
plaats op, nog onder René Lauwerijssen. Alleen Danny Roks uit Sint-Willibrord wist hij nog onder
zich te houden. Na afloop van de finale werden de bekers uitgereikt aan alle finalisten en de
winnaars per licentiecategorie. Remco Dijkers (Hotak '68) kreeg een horloge met inscriptie
overhandigd omdat hij aan alle 25 edities van de Hackenberg-Cup had deelgenomen.
Einduitslag
1. Stefan de Groot
2. Daan Mijnsbergen
3. Robert Steenbeek
4. Roald Vos
5. Michel Sperling
6. René Lauwerijssen
7. Sören de Witte
8. Danny Roks
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Licenties
Beste E-Licentie:
Beste F-Licentie:
Beste G-Licentie:
Beste H-Licentie:
Beste Dame:

Wilbert Poppe (TTV Arnemuiden)
Danny Tange (TTV Yerseke)
Elroy Crucq (TTV Arnemuiden)
Jeroen Rottier (TTV Kapelle)
Mieke Niewenhuijse (TTV Arnemuiden)

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Izak Heijboer, Toernooileider TTV Arnemuiden
T 0118-60 16 38 / 06-18 15 20 29
E hackenbergcup@hotmail.com

