
Kristian	  Davidse	  verrassend	  uitgeschakeld	  
Eerste	  kwartfinalepoules	  ABM	  ICT	  Cup	  bol	  van	  spanning	  
	  
De	  eerste	  kwartfinalepoules	  die	  vrijdag	  29	  mei	  bij	  Tafeltennisvereniging	  
Arnemuiden	  werden	  gespeeld	  stonden	  bol	  van	  spanning.	  Tot	  de	  laatste	  game	  toe	  
werd	  er	  gestreden	  om	  een	  vervolg	  van	  het	  toernooi	  in	  de	  halve	  finales.	  Het	  meest	  
verrassend	  was	  toch	  wel	  de	  uitschakeling	  van	  Kristian	  Davidse	  (TTC	  
Middelburg),	  afgelopen	  seizoen	  nog	  uitkomend	  in	  de	  landelijke	  3e	  divisie.	  
	  
Poule	  A	  
De	  eerste	  poule	  werd	  vooral	  een	  strijd	  om	  de	  vierde	  plek,	  waar	  meerdere	  spelers	  voor	  
in	  de	  race	  waren.	  De	  finalisten	  van	  vorig	  jaar	  –	  Stefan	  de	  Groot	  en	  Richard	  
Lauwerijssen	  –	  wonnen	  hun	  potjes	  namelijk	  redelijk	  eenvoudig,	  waarbij	  Richard	  in	  de	  
laatste	  partij	  -‐	  toen	  het	  inmiddels	  zaterdag	  geworden	  was	  	  -‐	  nog	  revanche	  nam	  op	  De	  
Groot:	  3-‐0.	  Herbert	  Keijman	  (Scaldina)	  had	  weinig	  in	  te	  brengen	  tegen	  Lauwerijssen	  en	  
De	  Groot,	  maar	  wist	  zijn	  andere	  partijen	  te	  winnen	  en	  werd	  met	  vijf	  winstpartijen	  
derde.	  Voor	  het	  laatste	  ticket	  waren	  tot	  de	  laatste	  wedstrijd	  Arjan	  Koole	  
(Arnemuiden),	  Adrian	  Slabbekoorn,	  Paul	  Steketee	  (Arnemuiden)	  en	  Jan-‐Willem	  
Adriaanse	  (TTC	  Middelburg)	  in	  de	  race.	  Omdat	  Koole	  van	  Steketee	  won	  en	  Adriaanse	  
zijn	  sportieve	  plicht	  deed	  tegen	  Slabbekoorn,	  werd	  Koole	  op	  onderling	  resultaat	  
vierde,	  voor	  Adriaanse,	  Steketee	  en	  Slabbekoorn.	  Jongeling	  Mika	  Baert,	  vorig	  jaar	  nog	  
finalist,	  had	  op	  deze	  avond	  weinig	  in	  te	  brengen	  en	  wist	  geen	  enkele	  wedstrijd	  te	  
winnen.	  
	  
Poule	  B	  
In	  poule	  B	  leken	  op	  basis	  van	  competitieresultaat	  Kristian	  Davidse	  (TTC	  Middelburg),	  
Roald	  Vos	  (Hotak)	  en	  Ronnie	  Oonickx	  (Backhandse)	  de	  eerste	  drie	  plaatsen	  te	  gaan	  
verdelen.	  Echter,	  de	  Arnemuidenaren	  Hans	  Oosterling	  en	  Wilbert	  Poppe	  en	  invaller	  
Jurian	  de	  Kraker	  (Yerseke)	  gooiden	  roet	  in	  het	  eten.	  Oosterling	  toonde	  zich	  van	  zijn	  
sterkste	  kant	  en	  wist	  van	  alle	  drie	  genoemde	  spelers	  te	  winnen,	  Poppe	  won	  van	  
Ooninckx	  en	  Jurian	  de	  Kraker	  wist	  na	  een	  2-‐0	  achterstand	  Roald	  Vos	  met	  3-‐2	  te	  
kloppen.	  Uiteindelijk	  kwamen	  Wilbert	  Poppe,	  Roald	  Vos	  en	  Hans	  Oosterling	  op	  vijf	  
winstpartijen,	  waarbij	  Poppe	  op	  onderling	  resultaat	  Vos	  en	  Oosterling	  voorbleef.	  De	  
strijd	  om	  het	  laatste	  ticket	  ging	  tussen	  De	  Kraker,	  Davidse	  en	  Ooninckx.	  Uiteindelijk	  
wonnen	  ze	  allemaal	  vier	  partijen,	  maar	  omdat	  Ooninckx	  zijn	  laatste	  duel	  Davidse	  met	  
het	  minimale	  verschil	  in	  de	  vijfde	  game	  verschalkte,	  mag	  hij	  ook	  in	  de	  halve	  finale	  
terugkomen.	  Voor	  Davidse,	  de	  hoogst	  spelende	  tafeltennisser	  van	  het	  toernooi	  restte	  
de	  vijfde	  plek	  en	  De	  Kraker	  werd	  zesde.	  Sophie	  Dijkers	  (Hotak)	  won	  van	  Jan	  de	  Troije	  
in	  de	  strijd	  om	  de	  voorlaatste	  plaats	  en	  nam	  ook	  de	  beker	  voor	  de	  Beste	  Dame	  mee.	  
	  
Vrijdag	  5	  juni	  zijn	  de	  volgende	  twee	  kwartfinalepoules.	  De	  beste	  vier	  van	  elke	  poule	  
plaatsen	  zich	  voor	  de	  twee	  halvefinalepoules	  op	  zaterdag	  13	  juni,	  waarna	  aansluitend	  
kruisfinales	  worden	  gespeeld.	  	  
	  
	  


