
 
 

Stefan de Groot wint 5e ABM ICT-Cup tafeltennis 
 
Bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden werd zaterdag 24 mei gestreden om de 
finale van de ABM ICT Cup. Winnaar werd de thuisspelende Stefan de Groot 
(Arnemuiden) die in een bloedstollende halve finale afrekende met voormalig 
winnaar Koen van Velthoven (Scaldina) (11-9 in de vijfde game) en vervolgens 
in de finale met dezelfde eindstand won van Richard Verstijlen van Backhands 
uit Sint-Willebrord. 
 
Poule A 
De finaleronde bestond uit twee achtkampen, waarna de eerste vier spelers zich plaatsten 
voor de volgende ronde. In poule A won Richard Verstijlen eenvoudig al zijn partijen. Tweede 
werd Max Vleugel (Arnemuiden), die zich ook nog een verlies van Stefanie van Genegen 
(Hotak) kon permitteren. De laatste tickets gingen naar Tristan Benschop (Scaldina) en 
Arnold de Gier (Arnemuiden), die op gametelling Van Genegen voor bleven. Wel kreeg Van 
Genegen de beker voor de beste dame van het toernooi. Hans Oosterling (Arnemuiden) wist 
zijn laatste partij tegen Van Genegen niet te verzilveren en werd hierdoor geen derde maar 
zesde. Wel kreeg hij de beker voor de beste E-licentie van het toernooi, voor de beste F-
speler Adwin van de Zande van Kapelle. Mika Baert (Effect) moest helaas na drie 
wedstrijden geblesseerd opgeven. 
 
Poule B 
In poule B, door de kenners bestempeld als de zwaarste poule, waren het uiteindelijk toch de 
favorieten die zich plaatsten voor de kruisfinales. Stefan de Groot en Roald Vos (Hotak) 
wonnen hun eerste zes partijen, waarna De Groot in een onderling duel de poulewinst 
opeiste. Koen van Velthoven werd met vijf winstpartijen tweede, voor Rene Lauwerijssen 
(Backhands), die net als Sophie Dijkers (Hotak) drie partijen won, maar de betere was in het 
onderlinge duel. Robin Verboom (Effect), werd zesde in zijn poule, voor Rogier Berndsen 
(TTCM) en Thijs Vleugel van Arnemuiden. 
 
Kwartfinales 
In de kwartfinales won Richard Verstijlen eenvoudig van clubgenoot Rene Lauwerijssen, had 
Roald Vos weinig moeite met Tristan Benschop en gaf Stefan de Groot zijn teamgenoot 
Arnold de Gier het nakijken. Spannender was het bij de wedstrijd tussen Koen van Velthoven 
en Max Vleugel, die met 3-2 werd gewonnen door de Scaldina-speler.  
 
Halve finales 
In de halve finales was Roald Vos kansloos tegen Richard Verstijlen (3-0). Het Zeeuwse 
onderonsje tussen Stefan de Groot en Koen van Velthoven was een stuk spannender. 
Stefan pakte een 2-1 voorsprong in games, maar kwam in de beslissende vijfde game met 9-
5 achter, waarna hij op wonderbaarlijke wijze toch de winst greep.  
 
Finale 
In de finale werd de eerste game gewonnen door Stefan de Groot, waarna Richard Verstijlen 
twee games won. De vierde game werd weer eenvoudig gewonnen door Stefan de Groot, 
die in de vijfde game een kleine voorsprong pakte, waarna hij op 9-9 met attractief 
aanvallend spel de winst opeiste. 
 
Na de finale werden de prijzen door voorzitter Arnold de Gier uitgereikt aan de beste acht 



spelers van het toernooi en de beste spelers per licentiecategorie. De Groot, die onder de 
vorige sponsor maar liefst zes keer de Hackenberg-Cup won, maar nooit de ABM ICT-Cup 
wist te winnen, gaf aan volgend jaar graag zijn titel te prolongeren. Ook de nummers 2 t/m 5 
gaven aan dan ook weer van de partij te willen zijn. 
 
Eindstand 

1. Stefan de Groot – Arnemuiden 
2. Richard Verstijlen – Backhands 
3. Roald Vos – Hotak 
4. Koen van Velthoven – Scaldina 
5. Arnold de Gier – Arnemuiden 
6. Tristan Benschop – Scaldina 
7. Rene Lauwerijssen – Backhands 
8. Max Vleugel – Arnemuiden 

 
Beste E-speler: Hans Oosterling – Arnemuiden 
Beste F-speler: Adwin van de Zande – Kapelle 
Beste G-speler: Youri van Dijken – Yerseke 
Beste H-speler: Karl Wijnen – Blue Rackets 
Beste Dame: Stefanie van Genegen - Hotak 

 

 
 


