
Richard Verstijlen wint 6e ABM ICT Cup Tafeltennis 

 
 
De 6

e
 ABM ICT Cup Tafeltennis bij TTV Arnemuiden is gewonnen door de Brabander Richard 

Verstijlen. De speler van Backhands nam in de finale revanche op de thuisspelende Stefan de Groot, 
na de verloren finale van vorig jaar. De derde plaats ging naar Tristan Benschop uit Willemstad, die,  
uitkomt voor Scaldina uit Zierikzee. 
 
De laatste zestien spelers waren op zaterdag 13 juni na twee speelrondes overgebleven om zich op te 
maken voor hét seizoensafsluitende tafeltennistoernooi van de regio Zuidwest. Het toernooi had er al enkele 
verrassingen opzitten, met de uitschakeling van de hooggeplaatste spelers Daan Mijnsbergen (Arnemuiden) 
en Kristian Davidse (TTC Middelburg). Na de ziekmelding van Herbert Keijman (Scaldina) moest ook Ronnie 
Oonincx (Backhands) na twee speelrondes geblesseerd afhaken, waardoor er twee  poules van zeven 
spelers overbleven. De eerste vier van elke poule plaatsten zich voor de kruisfinales. 
 
Poule A 
In deze poule werd oud-winnaar Danny Roks als de belangrijkste kanshebber gezien, maar hij maakte deze 
favorietenrol niet waar. Hij verloor namelijk al in zijn tweede wedstrijd van Tristan Benschop en moest in zijn 
laatste poulewedstrijd ook Max Vleugel feliciteren (11-9 in de vijfde game), waardoor hij 'slechts' derde werd 
in zijn poule. Benschop verloor van Erik Schuurman (Arnemuiden), maar wist zijn andere poulewedstrijden 
eenvoudig te winnen en werd zo poulewinnaar. Vleugel verloor alleen van Benschop en werd tweede. Het 
laatste ticket voor de kruisfinales werd gepakt door de jonge Julian Flamman (TTC Middelburg), voor zijn 
clubgenoot William Marinissen en de Arnemuidenaren Erik Schuurman en Hans Oosterling.  
 
Poule B 
Poule B kende met de oud-winnaars Stefan de Groot en Roald Vos (Hotak) en de finalist van vorig jaar, 
Richard Verstijlen, vooraf een erg sterke poule. Verstijlen verloor in totaal maar drie games (één van Arnold 
de Gier en twee van Stefan de Groot) en werd daarmee eenvoudig eerste in zijn poule. De Gier, De Groot en 
Vos kwamen alledrie op vier winstpartijen uit zes wedstrijden. Op onderling resultaat werd De Groot tweede, 
voor De Gier en Vos. Ook in de strijd om de laatste plekken moest het onderling resultaat geteld worden. 
Wilbert Poppe, Arjan Koole (beide Arnemuiden) en Rene Lauwerijssen (Backhands) wonnen allen één 
wedstrijd, maar op onderling resultaat werd de Brabander vijfde. 
 
Kruisfinales 
In de kruisfinales speelden de nummer 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de verschillende poules tegen 
elkaar. Tristan Benschop kwam snel 2-0 achter tegen de ervaren Roald Vos, maar rechtte zijn rug en wist de 
wedstrijd nog naar zijn hand te zetten: 2-3. Ook bij de wedstrijd tussen Max Vleugel en Arnold de Gier (beide 
Arnemuiden) werd het een beslissende vijfde game, die Vleugel met 11-9 naar zijn hand zette. Voormalig 
winnaars Danny Roks en Stefan de Groot maakten er eveneens een spektakel van. Roks kwam 2-1 voor, 
maar zag De Groot toch langszij komen: 2-3. Julian Flamman kwam er in de wedstrijd tegen Richard 
Verstijlen niet aan te pas (3-0). 
 
In de halve finales leek Tristan Benschop zijn zegereeks te vervolgen toen hij zowel in de derde als vierde 
game een voorsprong nam tegen Stefan de Groot. Laatstgenoemde recordwinnaar moest tot het uiterste 
gaan, maar won uiteindelijk met 3-2 en plaatste zich opnieuw voor de finale. In de andere halve finale won 
Richard Verstijlen de eerste twee games simpel van Max Vleugel (twee keer 11-6) en werd het alleen in de 
derde game nog een beetje spannend (11-9). 
 
Nadat Tristan Benschop de strijd om de derde plaats, opnieuw in vijf games, van Vleugel had gewonnen was 
het tijd voor de finale. Net als vorig jaar namen Richard Verstijlen en Stefan de Groot het tegen elkaar op. 
Vorig jaar was De Groot met 11- in de vijfde game de sterkste, maar nu leek Verstijlen met een voorsprong 
van 2-0 in games en 7-3 eenvoudig de overwinning te gaan pakken. De Groot won echter de derde game en 
pakte ook in de vierde game een 8-6 voorsprong met bij vlagen weergaloos spel van beide kanten. Toen was 
de koek echter op en was het slotwoord voor Verstijlen: 9-11. Aan de winst van Verstijlen was niets af te 
dingen, want hij verloor gedurende het hele toernooi geen enkele wedstrijd. De kersverse winnaar gaf al aan 
volgend jaar graag zin titel in Arnemuiden te komen verdedigen. 
 
Eindstand 
1. Richard Verstijlen (Backhands) 
2. Stefan de Groot (Arnemuiden) 
3. Tristan Benschop (Scaldina) 
4. Max Vleugel (Arnemuiden) 



5. Danny Roks (Backhands) 
6. Julian Flamman (TTC Middelburg) 
7. Roald Vos (Hotak) 
8. Arnold de Gier (Arnemuiden) 
 
Beste E-licentie: Erik Schuurman (Arnemuiden) 
Beste F-licentie: Arjan Koole (Arnemuiden) 
Beste G-licentie: Karim Bouzian (TTC Middelburg) 
Beste H-licentie: Karl Wijnen (Mechelen) 
Beste Dame: Sophie Dijkers (Hotak) 


