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Van de voorzitter, 

2015 is alweer even 

onderweg en ook de 

competitie is enkele weken 

geleden opgestart. Met 

wisselend succes, zowel bij 

de jeugd als de senioren. 

Dat was ook de trend bij de 

afgelopen 

najaarscompetitie. Het 

eerste jeugdteam werd met 

1 punt voorsprong 

kampioen in de 2
e
 klas 

afdeling.  Dit seizoen zullen 

ze hun kunsten dus in de 1
e
 

klas gaan vertonen, waarbij 

een paar verre 

uitwedstrijden op het 

programma staan.  

Het 4
e
 seniorenteam 

daarentegen beleefde een 

dramatisch einde van de 

competitie. Nadat ze na de 

laatste wedstrijd met 

bloemen naar huis werden 

gestuurd bleek later dat het 

kampioenschap alsnog naar 

Yerseke ging. Het verschil 

bleek uiteindelijk 1 game te 

zijn. Een week na deze 

domper ging ook de 

promotiewedstrijd tegen 

TTCM redelijk kansloos 

verloren.  

Op donderdag 7 mei begint 

de jaarlijkse ABM ICT cup. 

Vorig jaar heeft de 

hoofdsponsor van dit 

evenement het contract 

met 5 jaar verlengd zodat 

de komende jaren de 

toekomst van dit 

prestigieuze toernooi 

gewaarborgd is. Verderop in 

deze nieuwsbrief staan de 

data voor dit jaar. Tzt krijgt 

u van onze toernooileider 

Izak Heijboer hierover meer 

bericht.  

Verder wil ik u er ook op 

wijzen dat de Rabobank 

Clubkas Campagne 

binnenkort weer start. 

Iedereen die lid is van de 

Rabobank kan stemmen en 

zodoende onze vereniging 

financieel ondersteunen. 

Hierover krijgt u deze week 

informatie van onze 

penningmeester. Het is een 

kleine moeite en de TTVA is 

u er dankbaar voor. 

Als  laatste wil ik iedereen 

veel succes wensen in de 

resterende wedstrijden van 

de competitie. 

Arnold de Gier 
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Data ABM-ICT 

cup bekend 

De data voor de 6e ABM 

ICT-Cup zijn bekend. 

Afgelopen jaar maakte 

automatiseerder ABM ICT al 

bekend wederom vijf jaar 

haar naam aan dit 

prestigieuze toernooi te 

verbinden. De ABM ICT Cup 

geldt al jaren als de 

seizoensafsluiter voor 

tafeltennissers uit de 

Zeeuwse en West-

Brabantse competitie. 

Het toernooi, dat eerder 27 

jaar onder de naam van de 

Hackenberg-Cup werd 

gespeeld, duurt dit jaar van 

7 mei tot en met zaterdag 

13 juni. De (halve) finale is 

net als de afgelopen twee 

jaar op zaterdag. Stefan de 

Groot is de titelverdediger. 

voorrondes 

do 7 mei 

vr 8 mei 

vr 15 mei 

vr 22 mei 

kwartfinales 

vr 29 mei 

vr 5 juni 

halve finales + finale 

za 13 juni 
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Eerste 

jeugdteam 

kampioen 

Het eerste jeugdteam is 

tijdens de laatste wedstrijd 

in de najaarscompetitie 

kampioen geworden in de 

2e klas afdeling. Tijdens de 

thuiswedstrijd tegen 

Batswingers was uiteindelijk 

een 7-3 overwinning 

voldoende om met 1 punt 

voorsprong op ODT-

Klaverblad 2 te eindigen. 

Onder toeziend oog van het 

publiek wist Bennie het 

winnende punt binnen te 

halen. Een zeer knappe 

prestatie aangezien dit 

team na het kampioenschap 

in de 4e klas in het voorjaar 

2 klassen omhoog werd 

gezet. 

Namens de redactie van de 

Breker de felicitaties aan 

Bennie, Steven en Jan Pieter 

en natuurlijk coach Hans die 

in een paar seizoenen tijd 

deze mannen naar de 1
e
 

klas heeft gebracht. De 

jeugd speelt dit seizoen hun 

thuiswedstrijden op 

zaterdagmiddag om 13.30 

uur en publiek is altijd 

welkom. 
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Ivo de Rijke verrassende 

winnaar kersttoernooi 

Ivo de Rijke heeft op vrijdag 12 december op 

spectaculaire wijze het kerst handicap toernooi 

gewonnen. 15 spelers hadden zich aangemeld 

om te bepalen wie de opvolger van Bennie 

Meliefste zou worden. Hans had een 7- en een 8 

kamp gemaakt waarbij de eerste 2 spelers naar 

de halve finales zouden gaan. De jeugd werd dit 

jaar blijkbaar iets te hoog ingeschat want geen 

enkele jeugdspeler wist zich bij de laatste 4 te 

spelen. Tevens werd Jan Baaij sr. te hoog 

ingeschaald naar aanleiding van een goede 

trainingsavond een jaar geleden. Elroy Crucq 

had besloten dat dit zijn avond maar moest 

worden want door enkele sterke overwinningen 

kwam hij in de halve finale terecht. Daarin 

verloor  hij ondanks enkele mooie punten in 3 

games van de Mentor. De andere halve finale 

was niet minder spannend en hierin wist Ivo nipt 

aan het langste eind te trekken tegen Arjan 

Koole. De finale was een finale waardig en de 

toeschouwers zullen nog jaren over deze 

gedenkwaardige wedstrijd napraten. Ivo mocht 

met een 11-0 voorsprong tegen de Mentor 

beginnen maar verloor de eerste game kansloos. 

Nadat de tweede game op 17-17 was gekomen 

gaf niemand nog iets voor de kansen van Ivo 

maar met enkele wereldballen wist hij de game 

met 21-17 te winnen. De Mentor was hierdoor 

zo aangeslagen dat Ivo simpel de beslissende 

game naar zich toetrok: 21-13. Gefeliciteerd 

namens de toernooiorganisatie en wie weet is 

dit het begin van een succesvolle comeback na 

de volgende zeereis. 
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Stefan de Groot en Jan-Pieter Poppe clubkampioen 

Zaterdag 17 januari stonden de jaarlijkse clubkampioenschappen op het programma. 

De jeugd speelde een 7-kamp waarbij de nummers 1 t/m 4 zich voor de halve finales plaatsten. Steven wist 

de 7-kamp te winnen zodat hij in de halve finale tegen Rik kwam te spelen. Steven, de titelverdediger, won 

makkelijk en plaatste zich als eerste voor de finale. De andere halve finale viel redelijk tegen. Bennie wist 

Jan-Pieter niet erg veel tegenstand te bieden zodat Jan-Pieter tegen Steven de finale mocht spelen. Het 

publiek ging er eens goed voor zitten maar ook de finale viel tegen. Jan-Pieter pakte snel een voorsprong en 

dit gaf hem zoveel vertrouwen dat hij makkelijk de finale won. Jan-Pieter mag zich dus een jaar lang 

clubkampioen noemen! 

Bij de senioren hadden 14 man zich aangemeld die in 2 poules van 7 werden verdeeld. De eerste 4 van 

iedere poule plaatste zich voor de kwartfinale. Er deden zich geen grote verassingen voor, alleen de 

blessure van Elroy was een smet op de voorrondes.  

De grootste verrassing in de kwartfinales was de overwinning van Wilbert op Arjan. Wilbert moest 

vervolgens in de halve finale tegen Max, die zich in de kwartfinale Thijs had verslagen. Een spannende en 

enerverende halve finale waar Max na 3 games met 2-1 leidde. In de vierde game stond Wilbert 8-2 voor en 

een allesbeslissende vijfde game lag in het verschiet. Echter Max kwam wonderbaarlijk terug en wist deze 

game alsnog te winnen en plaatste zich voor de finale. 

In de andere kant van het schema maar liefst 3 spelers uit het eerste team. In de ene kwartfinale wist 

Stefan Erik met 3-1 te verslaan. Na een verloren eerste game tegen Arnold wist ook Daan met 3-1 zijn 

kwartfinale te winnen. De halve finale was niet van het allerhoogste niveau. Daan wist niet het niveau te 

halen wat hij nodig had om Arnold opzij te zetten en Stefan profiteerde hier optimaal van.  

Ook in de finale tegen Max had Stefan het beste van het spel. Max kwam er weinig aan te pas en Stefan 

mocht zich voor de tweede keer in zijn carrière clubkampioen noemen.  
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26-10 Regiofinale meerkampen – Steven Klijn 3e !!! 
 

Het is al een tijdje geleden maar op zondag 26 oktober was de regionale finale van de meerkampen 

gepland. Om 11:00 was de start bij TTCM in Middelburg. Zowaar een keer dichtbij en dat vonden de coach 

en de spelers, Bennie en Steven niet erg. Zo konden ook de ouders een keer een kijkje komen nemen. 

Van te voren was bekend dat er van de 8 finalisten maar 2 door zouden gaan naar de landelijke rondes. Dit 

zou een hele zware, eigenlijk bijna onmogelijke opgave, gaan worden. Zeker omdat er van de 8 spelers, 

waarvan dus 2 van TTV Arnemuiden, nog 5 spelers met een B licentie in de poule zaten, en nog 1 andere C 

speler. 

 

De poule bestond uit de volgende deelnemers: 

 

1) Mika Baert (Effect ’71) 

2) Tobias Vromen (TTCM) 

3) Stijn Buurman (Stiphout) 

4) Ewout v. Dijken (TTCM) 

5) Jannes v. Bragt (TIOS) 

6) Lars Doornbos (TTCM) 

7) Steven Klijn (TTVA) 

 Bennie Meliefste (TTVA) 

 

Zoals gebruikelijk mochten de mannen tegen elkaar het spits afbijten. Bennie, die al een tijdje wat minder 

lekker speelt, en op tafeltennisgebied even niet zo lekker in zijn vel zit, verliest deze partij dan ook vrij 

makkelijk van een goed spelende Steven met 3-0. 

De 2e partij mocht Steven aantreden tegen Mika. Mika was op papier eigenlijk wel de beste van de 8 

spelers. Dit bewees hij dan eigenlijk ook tegen Steven. Ondanks een superieure 1e game van Steven waarin 

Mika, ook zoals hij zelf aan gaf, overdonderd werd door de harde ballen van Steven, was dit toch net niet 

genoeg om een game te pikken. Het werd dus 3-0 voor Mika.  

Bennie mocht aantreden voor zijn 2e partij tegen Ewout. Bennie speelde niet zijn beste toernooi helaas, en 

moest met een 3-1 nederlaag Ewout feliciteren. 

De 3e pot voor Bennie was tegen Lars. Over het algemeen weet Bennie altijd van Lars te winnen, echter 

vandaag liep het anders. Lars speelde een goede partij en liet Bennie deze keer de hoeken van de tafel zien. 

Helaas voor Bennie een 3-1 verlies. 

Steven was inmiddels gestart tegen Tobias. Een partij die ook in de halve finale werd gespeeld. Toen wist 

Steven 1 game van Tobias af te snoepen. Echter vandaag niet. Niet 1 game, maar 3! Steven wist met zijn 

harde klappen, scherpe blokballen en lepe schuifballetjes met 3-1 van Tobias te winnen. Toch wel een 

verrassing maar zeker niet onverdiend. 

Voor de 4e pot voor Bennie stond Jannes op het schema. Een zeer goede speler van TIOS die ook Bennie in 

de halve finale al wist te overmeesteren. Dit keer werd het helaas niet anders. Ondanks dat Bennie toch 

redelijk in zijn verdedigende spel leek te komen werd het 3-0. 

Steven mocht voor de 5e partij aantreden tegen Stijn. De eerste keer dat Steven hier tegen speelde was de 

1e voorronde van de meerkampen, toen werd het 3-0 voor Steven. De 2e keer was de halve finale van de 
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meerkampen toen werd het 3-0 voor Stijn. Een spannende partij op papier dus. De praktijk werd anders. 

Steven won gemakkelijk 3-0. 

Inmiddels was Bennie dus eigenlijk vooral voor het plezier aan het spelen, maar voor Steven zat er 

misschien nog een verrassing in. Ondanks het verlies tegen Mika, want deze zou hoogstwaarschijnlijk toch 

wel eerste worden, was er nog van alles mogelijk doordat de andere ook van elkaar weer wisten te winnen 

en het kon zowaar nog wel eens een rare einduitslag gaan worden. Bennie mocht aantreden tegen Stijn. Dit 

werd een zeer spannende strijd die pas in de 5e game beslist zou worden met 11-9. Helaas weer niet in het 

voordeel van Bennie    

Steven moest voor zijn volgende , eigenlijk wel beslissende wedstrijd tegen Jannes. Steven knalde meteen 

van start en wist Jannes ook te overdonderen. Weer met harde knallen en goed spel won Steven zo de 1e 

game. Helaas kon Steven dit niet volhouden ook omdat Jannes iets wat slimmer ging spelen. Jannes wist de 

pot zo toch binnen te hengelen met 3-1. Jammer voor Steven maar je mag toch tevreden zijn als je zo 

lekker hebt staan ballen. 

Ondertussen mocht Steven gaan spelen tegen Lars. Slechts voor de 267e keer dit seizoen en zou het nu dan 

een keer gaan lukken Lars te verslaan? Inmiddels moest Bennie ook gaan inspelen terwijl die eigenlijk ook 

moest tellen bij Steven. Vriendelijk werd door de coach aan Mika verzocht of hij dit potje dan wilde tellen. 

De slimmerik wist hier vervolgens wel een frikandel uit te halen, hij kent de coach al snel  . Belofte maakt 

schuld, Mika telde de partij en werd beloond met een frikandel. De partij verliep helaas zoals de vorige 266 

x. een spannende strijd, een 9-3 voorsprong in de 1e game voor Steven die nog werd verloren. eindstand 3-

1 voor Lars. Toch blijven we het proberen Lars. 

Partij 6 voor Bennie was tegen Mika. Die had zijn buik vast nog vol van de frikandel, dus hopelijk kon Bennie 

wat tegenstand bieden. De 1e game verliep gelijk op en na weer een hoop mooie rally’s wist Mika deze 

toch te winnen. De 2e game verliep vrij eenvoudig voor Mika, en de 3e zullen we die benoemen? Nou 

vooruit dan maar, 11-0 voor Mika. 

Dan was het tijd voor de laatste partijen. Bennie tegen Tobias. Een zeer spannende pot die helaas met 3-0 

naar Tobias ging maar het was wel 3x 11-9. en Bennie speelde deze partij zeer goed.  

De laatste partij voor Steven was tegen Ewout. Ook dit werd weer een zeer spannende strijd. Hij werd dan 

ook pas beslist in de 5e game. Ondanks dat Steven er een eind doorheen zat wist hij deze 5e game 

overtuigend binnen te slepen. Weer een super mooi resultaat. 

De eindbalans kon opgemaakt worden. Mika 1, dat was wel duideijk. Jannes 2, ook dat was op zich geen 

verrassing. Maar dan; de 3e plaats….. STEVEN KLIJN!!!! Door alle onderlinge partijen die tussen de rest 

gewonnen en verloren gingen werd Steven hier letterlijk de lachende 3e! Een super mooi resultaat om trots 

op te zijn. En zo mag Steven 1e reserve zijn voor het geval er iemand uitvalt de volgende ronde. Nou daar 

hopen we dan maar stiekem op. 
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TTVA Tournament  

Series van start 
 

Zaterdag 21 februari zijn de 

TTVA Tournament Series darts 

van start gegaan. Een keer per 

maand zal er op 

zaterdagavond een 

darttoernooi worden 

georganiseerd. Aan het eind 

van het jaar zal er een 

eindtoernooi worden 

gehouden. Deze 

dartcompetitie wordt 

georganiseerd door Hans 

Oosterling en meer informatie 

is te vinden op Facebook, zoek 

op Darttoernooi TTVA. Ook op 

onze website is er ruimte voor 

deze competitie. 

Sponsorloop 

De jaarlijkse sponsorloop zal 

dit jaar worden gehouden op 

donderdag 28 mei. Het 

startschot zal net als vorig jaar 

worden gegeven door een 

mystery guest. De opbrengst 

zal dit jaar ten goede komen 

aan de aanschaf van nieuwe 

tafeltennisballen. Vanaf 

volgend seizoen zal er worden 

gespeeld met plastic ballen ipv 

de gebruikelijke celluloid 
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ballen. Natuurlijk ligt ook de 

prijs een stuk hoger en het bij 

elkaar gelopen bedrag zal 

hieraan geheel ten goede 

komen. Nadere informatie 

volgt tzt. 

Wist u dat 

Wim Poppe ons nieuwste 

jeugdlid is 

Mieke Taal zich heeft 

aangemeld voor de ABM ICT 

cup 

Dit voorheen Niewenhuijse 

was 

Er op de senioren 

trainingsavond op donderdag 

verdacht weinig spelers van 

Arnemuiden 1 aanwezig zijn 

Er toch voldoende reden is 

om wel te komen 

De degradatie nog niet 

officieel is na 3 wedstrijden 

Oud-lid Lindert Moerdijk 

weer in de tafeltenniszaal 

gesignaleerd is  

Over een half jaar de plastic 

bal wordt ingevoerd 

De clubkampioenschappen 

dubbel op 6 juni zijn 
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Competitie tussenstanden 

Senioren 

 

1
e
 Klasse Poule A 

Belcrum 3  2 - 16 

SAR ’72 2  3 - 16 

Smash ’76 1  2 - 12 

TTC Middelburg 3 2 - 12 

Arnemuiden 1  3 - 8 

The Back Hands 2 2 - 6 

 

 

 

2
e
 klasse Poule A 

Het Markiezaat 1 3 - 23 

Arnemuiden 2  2 - 17 

TTC Middelburg 4 2 - 13 

Effect ’71 1  2 - 8 

Yerseke 1  3 - 8 

ODT-Klaverblad  2 - 1 

 

 

 

3
e
 klasse Poule A 

SAR ’72 4  4 - 24 

Aloysius 1  3 - 22 

STV 1   4 - 15 

TTC Middelburg 6 2 - 14 

Big Smash 1  3 - 9 

Arnemuiden 3  2 - 6 

 

 

 

4
e
 klasse Poule B 

Scaldina 2  3 - 19 

Yerseke 3  4 - 18 

Hotak ’68 6   2 - 12 

Arnemuiden 4  2 - 11 

Big Smash 2  2 - 6 

Reynaert 1  1 - 4 

 

Jeugd 

 

Junioren J1 Poule A 

TTC Middelburg 3 2 - 13 

Unicum 1  2 - 12 

Meppers (H) 2  2 - 11 

Hotak ’68 1  1 - 7 

Arnemuiden 1  2 - 5 

Flash 1   1 - 2  

 

 

Junioren J5 Poule A 

RDT 1   3 - 18 

De Pinpongers  2 - 17 

Arnemuiden 2  2 - 10 

Het Markiezaat 3 2 - 9 

TCO ’78 2  3 - 9 

Hotak ’68 3  2 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


