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Begeleiding 

EK Polen 2016 

De 16e finale tegen titelkandidaat Brandon Sargeant beloofde een zeer spannende partij te 
worden. De toeschouwers werden tijdens deze match op hun wenken bediend met uitstekende 
safeties, mooie pots en zeer tactisch spel. Jeff kwam verdiend voor met 1-0 en 2-1, maar moest 
uiteindelijk in de vroege uurtjes met 2-4 het onderspit delven. 

Lawaai en gsm 

Hoewel uitdrukkelijk verboden kunnen sommige mensen het toch  niet laten om op een 3-tal 
meter van de tafel luid te praten. In frame 4 was er zo een fase op het moment dat Jeff de partij 
naar zijn hand zette en op weg leek naar een 3-1 voorsprong. Een plots luid lawaai en geroep net 
voor het moment van stoten deed Jeff een bal missen naar de middenpocket. Ongehoord! En in 
frame 6 ging er net voor het moment van de stoot een ping af van een gsm. Brandon kon tot 2x 
toe van deze situaties profiteren. 

Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt zonder dat er wordt opgetreden door de 
organisatie. In de andere venue worden de eerste tafels bij het binnenkomen voortdurend 
gestoord door luid pratende mensen en de deur die af en toe wordt dichtgeslagen. Er wordt 
nauwelijks of niet tegen opgetreden. 

Het is een heel spijtige zaak dat dit mede de oorzaak is van het verlies van onze landgenoot die 
Sargeant bij de keel had. Deze laatste speelde met momenten een zeer listig en laf spelletje door 
zeer lang aan de tafel te blijven staan na zijn shot zodat Jeff gehinderd werd om positie te nemen. 
Op een gegeven  moment stond Jeff zelfs achter zijn shot terwijl Sargeant er doodleuk voor kwam 
lopen i.p.v. er achter. Het zijn gemene trucen die een tegenstander kunnen irriteren. 

Toegegeven. Sargeant kan een aardig stukje spelen. Geef die gast 1 kans en hij is er mee lopen. 
Maar echt verdiend noem ik deze zege niet. Voor Jeff eindigt hier het tornooi. 

Om 1000u spelen Sybren Sokolowski en Wesley Pelgrims hun 8e finale voor het -18 tornooi tegen 
respectievelijk Michal Kotiuk (Polen) en Brian Ochoiski (Frankrijk). 


