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Van de voorzitter,
Het tafeltennisseizoen zit er
alweer op. Zoals altijd werd
het seizoen afgesloten met
de ABM ICT-cup. Dit keer
hadden zich 48 deelnemers
aangemeld voor dit
prestigieuze evenement,
een lichte stijging tov vorig
jaar. Stefan de Groot wist in
de finale topfavoriet
Richard Verstijlen te
verslaan en werd zo
winnaar van de 5e edite.
Goed nieuws is dat ABM ICT
het contract als
hoofdsponsor van het
toernooi met 5 jaar heeft
verlengd. Tevens blijft
tegelzetbedrijf van de Zande
subsponsor van dit
toernooi.
Voor het tweede seizoen op
rij werd Arnemuiden 3
kampioen in de 3e klasse.
Dit keer zal dit team wel
promoveren naar de 2e
klasse, waar dit vorig
seizoen door de nieuwe
indeling niet mogelijk bleek.
Bij de jeugd werd het eerste
team met overmacht
kampioen, in 10 wedstrijden
werden maar liefst 86
punten behaald. Bennie

wist al zijn wedstrijden te
winnen en behaalde zo een
100 % score. Het tweede
jeugdteam wist een 5e
plaats te behalen. Rik won
als kopman de meeste
wedstrijden maar ook
Joachim en Mirte wisten
enkele wedstrijden te
winnen.
In maart zijn leden van de
TTVA bij basisscholen in
Arnemuiden en Nieuw en
Sint Joosland langs geweest
om tafeltennis te promoten.
Alle leerlingen van groep 3
tot en met 8 kregen in
plaats van een gymles een
tafeltennistraining. Wat me
een beetje zorgen baart is
dat er onder de leerlingen
weinig enthousiasme was
om een keer bij de TTVA
langs te komen.
Laat ik eindigen met een
positieve noot want de
vakantie staat voor de deur.
Als iedereen zijn handen uit
de mouwen heeft gestoken
op de jaarlijkse klusdag op
zaterdag 28 juni lijkt me een
welverdiende vakantie op
zijn plek.
Arnold de Gier
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Showdown nieuws
De showdown spelers gaan
tijdens de vakantie gewoon
door. Zij zijn 1 keer per
maand op
woensdagochtend vanaf
10:30 uur actief. Zin om
eens te komen kijken of om
mee te doen? Dat kan op de
volgende dagen:
-

25 juni
23 juli
13 augustus

Op 17 mei heeft showdown
een kennismakingsmiddag
gehouden. Een aantal
jongeren is hier op af
gekomen. Hopelijk zorgen
ze binnenkort voor
uitbreiding van de
showdown groep.

Activiteitencommissie
Net als vorig jaar zal er voor
de jeugd als voorbereiding
op het nieuwe seizoen een
trainingsweekend worden
georganiseerd. In deze 4
dagen zal er worden
getraind, spelletjes worden
gedaan en zullen er nog
meer leuke activiteiten
worden georganiseerd. Het
trainingsweekend duurt van

13 tot en met 16 augustus
en Hans en Thijs zullen
wederom de organisatie op
zich nemen.

Sponsorloop groot succes
Na jaren van afwezigheid is
dit jaar de sponsorloop
weer georganiseerd.
Aangezien diverse
tafeltennistafels aan
onderhoud of vervanging
toe zijn werd besloten de
opbrengst hieraan te
besteden. Op donderdag 22
mei waren 14 personen
present om de benodigde 4
(of waren het er 5?)
kilometer te lopen.
Uiteindelijk werd door Rik,
Mirte, Arjan Koole, De
Mentor, Bennie, Steven, Jan
Pieter, Merien, Marc,
Danielle, Arnold, Max, Thijs
en Arjan Korstanje het
bedrag van 862,32 euro
opgehaald. Een zeer
geslaagde avond en zeker
voor herhaling vatbaar.
Voor de niet zo heel goed
getrainde deelnemers aan
de ABM ICT-cup finale van 2
dagen later een flinke
inspanning die op de
finaledag nog gevoeld
werd.
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Anton Steijn en Steven Klijn
clubkampioen
Het is alweer enige tijd geleden dat de jaarlijkse
clubkampioenschappen werden gespeeld. Bij de
senioren hadden zich 11 spelers aangemeld die
in 2 poules waren ingedeeld.
Na jaren van afwezigheid maakte Anton Steijn
weer eens zijn opwachting en hij was meteen
de grote favoriet.
Anton wist als favoriet makkelijk zijn poule te
winnen, Max eindigde op de tweede plek. In de
andere poule wist Hans verrassend
poulewinnaar te worden. Arnold eindigde op de
tweede plaats en wist zich zodoende ook voor
de halve finale te plaatsen waarin hij in 3 games
van Anton verloor. In de andere halve finale
wist Max in 5 spannende games van Hans te
winnen. De finale tussen Anton en Max was een
zeer eenzijdige wedstrijd die door Anton simpel
met 3-0 werd gewonnen. Eindelijk mocht Anton
zich tot clubkampioen kronen.
Bij de jeugd was Bennie de grote favoriet, zeker
na zijn sterke competitie. De eerste paar
wedstrijden in de 7-kamp wist hij makkelijk te
winnen tot hij met 3-0 van JP Poppe verloor. JP
verloor echter van Steven zodat de wedstrijd
tussen Steven en Bennie de beslissing moest
brengen. Ook deze wedstrijd wist Steven te
winnen en werd zodoende ongeslagen
clubkampioen 2014. JP eindigde voor Bennie op
de tweede plaats. Niels werd 4e, Rik 5e,
Joachim 6e en Mirte 7e.

Anton en Max als trotse prijswinnaars

Steven won verrassend de titel ten
koste van Jan Pieter

De Breker
Tafeltennisvereniging Arnemuiden
Juni 2014
www.ttvarnemuiden.nl
Scaldina toernooi
Zaterdag 26 april was het dan wel koningsdag,
maar in Zierikzee werd er dan toch een
tafeltennistoernooi voor senioren gehouden. Na
wat geregel met de organisatie mochten er van
Arnemuiden ook 3 jeugdspelers meestrijden om
de verschillende titels. Bennie Meliefste, Steven
Klijn en Jan-Pieter Poppe gingen dan ook om
08:15 uur samen met Woeroe in de auto op
weg naar Zierikzee.
Er waren in de ochtend 2 klassen, A/B en B/C,
deze waren ingedeeld op verwachtte sterkte. In
deze klassen werd gestreden om de indeling
voor het vervolgtoernooi te bepalen. De nr’s 1
en 2 uit de A/B poules zouden doorgaan naar
het A-toernooi, de overige spelers naar het B
toernooi. Dit zelfde principe gold voor de B/C
poules. De nr’s 1 en 2 gingen hiervan naar het B
toernooi en de rest naar het C toernooi.
Onze jeugdspelers waren ingedeeld in de B/C
poule, Woeroe was veroordeeld tot de A/B
poule. Voor alle jeugdspelers was het toch wel
even wennen tegen de senioren te spelen i.p.v.
tegen de jeugd. Desondanks werden er toch de
nodige potjes gewonnen, zo won Bennie al zijn
ochtend partijen en mocht dus door naar de B
poule. Steven verloor 1 partij maar werd dus 2e
en ook hij mocht in de middag naar de B Poule.
Jan-Pieter Poppe verloor helaas 2 potten en
moest dus ´s middags in de C poule spelen.
Woeroe zat in een poule van 4 en won zijn 1e 2
partijen. Hij verloor de laatste wedstrijd van een
Duitser maar toch was dit voldoende voor een
2e plaats. In de middag waren de tegenstanders
voor Bennie en Steven toch wel van een wat

beter formaat. Steven kreeg aardig wat lastige
“rommelaars” op zijn pad. Toch wist hij zich
aardig staande te houden en speelde prima.
Helaas niet voldoende om bij de 1e 2 te eindigen
in zijn poule en werd dus uitgeschakeld. Bennie
kon aardig mee in het niveau en speelde een
fantastische pot tegen een landelijk C speler,
slechts 4 niveaus hoger dan Bennie normaal
speelt. Bennie kwam echter tot 1-1 en er leken
kansen te liggen. Dit viel niet alleen Woeroe op,
maar zo ongeveer de halve zaal stond naar de
prachtige rally’s tussen de aanvallende Steketee
en de verdedigende Bennie te kijken. Jammer
genoeg verloor Bennie met 3-1 maar alle games
gingen met 2 punten verschil, een resultaat om
trots op te zijn. Helaas werd Bennie dus ook
uitgeschakeld in zijn poule en zat ook zijn dag
erop. Peetje, die dus in de ochtend een misstap
had begaan, was op wraak uit om dit in de
middag goed te maken. Hij was dan ook aardig
op dreef en mocht in de halve finale uitkomen
in de C poule. Hierin kwam hij toch wel een net
wat te sterke speler tegen en moest helaas het
wraak gevoel laten vieren maar toch een prima
resultaat voor een 1e senioren toernooi.
Woeroe kreeg in het A toernooi weer een poule
van 4 en hierin zouden ook de 1e 2 weer
doorgaan naar de halve finales. Hij wist slechts
1 potje te winnen dus werd derde in de poule.
Al met al weer een topdagje, op naar het
volgende toernooi.
Foto’s van dit toernooi zijn te vinden op:
http://www.ttvyerseke.nl/foto-film.html
De foto´s zijn mede mogelijk gemaakt door A.
Kraan van Yerseke.
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Stefan de Groot wint 5e ABM ICT-Cup tafeltennis
In Matchpoint 82 werd zaterdag 24 mei gestreden om de finale van de ABM ICT Cup. Winnaar werd
Stefan de Groot 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 95 achter, waarna hij op wonderbaarlijke wijze toch de winst greep.
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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
2. Richard Verstijlen
3. Roald Vos
4. Koen van Velthoven
5. Arnold de Gier
6. Tristan Benschop
7. Rene Lauwerijssen
8. Max Vleugel

Arnemuiden
Backhands
Hotak
Scaldina
Arnemuiden
Scaldina
Backhands
Arnemuiden

Beste E-speler: Hans Oosterling
Beste F-speler: Adwin van de Zande
Beste G-speler: Youri van Dijken
Beste H-speler: Karl Wijnen
Beste Dame: Stefanie van Genegen

Arnemuiden
Kapelle
Yerseke
Blue Rackets
Hotak
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Wist u dat
Vanaf 12 juni het grootste
scherm van Zeeland weer in
Matchpoint 82 hangt
Hier de WK wedstrijden van
het Nederlands elftal gevolgd
kunnen worden
Er een mystery guest was
gecontracteerd voor het geven
van het startschot bij de
sponsorloop
Hij die avond echter over
moest werken
Kim het startschot toen maar
heeft gegeven
Marc veruit de meeste
sponsors had
Er op 28 juni weer een klusdag
is
Er dan tevens een barbecue
voor vrijwilligers is
Mieke weer gespot is bij de
TTVA
Ze 1 keer per jaar haar gezicht
komt laten zien
Dat bij de finale van de ABM
ICT-cup is

Het tweede jeugdteam op
donderdagavond een
inhaalduel had in
Ossendrecht
Mirte, Rik en Joachim na
afloop in de snackbar
belandden
Woeroe volgend seizoen
naast tafeltenniscompetitie
ook eredivisie darts gaat
spelen
Bennie winnaar is geworden
van de rating
jeugdmeerkampen
Hij in de finale al z´n
wedstrijden won
Merien, Marien en Alysha
onze nieuwe jeugdleden zijn
Oud-lid Lianne op 16 mei
getrouwd is met Bas
Zij in Lichtenvoorde gaan
wonen
Er een delegatie van de TTVA
aanwezig was
Tom Vleugel ook dit seizoen
weer een trouw supporter
was
Hij zelfs in de zaal
gesignaleerd is
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Eindstanden competitie

Jeugd

Senioren

Junioren J4 Poule A
1. Arnemuiden 1
2.ODT/Klaverblad 4
3. Smash ´76 3
4. TTC Middelburg 7
5. Tanaka 4
6. Het Markiezaat 2

10-86
10-70
10-61
10-42
10-35
10-6

Junioren J5 Poule A
1. SAR ´72 2
2. TTC Middelburg 8
3. Hotak ´68 2
4. TCO ´78 1
5. Arnemuiden 2
6. De Pinpongers 1

10-69
10-62
10-56
10-47
10-35
10-31

1e Klasse Poule B
1. Tanaka 1
2. Wanzl/Belcrum 4
3. Never Despair 4
4. Arnemuiden 1
5. Smash ´76 1
5. TIOS ´51 2

2e klasse Poule A
1. The Back Hands 3
2. Arnemuiden 2
3. Aloysius 1
4. Effect ´71 1
5. ODT/Klaverblad 4
6. TTC Middelburg 6

10-64
10-56
10-55
10-52
10-38
10-35

10-70
10-58
10-56
10-43
10-37
10-36

3e klasse Poule B
1. Arnemuiden 3
2. Her Markiezaat 2
3. TCO ´78 1
4. SAR ´72 5
5. TTC Middelburg 8
6. Yerseke 2

10-66
10-58
10-58
10-49
10-45
10-24

4e klasse Poule A
1. STV 1
2. Arnemuiden 4
3. Big Smash 1
4. Reynaert 1
5. TTC Middelburg 12
6. Kerkwerve 2

10-65
10-61
10-60
10-49
10-33
10-32

Volg alles wat er op de
TTVA gebeurt.
www.ttvarnemuiden.nl

Deadline voor de
volgende nieuwsbrief is
1 september.
Verslagen, foto´s enz.
kunnen worden
gemaild naar
arnolddegier@hotmail.com

