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Begeleiding 

EK Polen 2016 

Onze landgenoot Wesley Pelgrims heeft vanmiddag tegen Ales Heraut (Tsjechië)  met knappe 3-1 
cijfers gewonnen. Hij is in zijn poule in de klasse -18 de enige speler die geen wedstrijd heeft 
verloren. Als alle poulewedstrijden gespeeld zijn wordt er gekeken naar de beste 10 resultaten 
gebaseerd op gewonnen en verloren frames. Verder zullen alle nummers 2 en 3 van de 22 poules 
tegen elkaar geloot worden. Bij deze 22 winnaars worden dan de 10 beste spelers bijgevoegd om 
zo de 16e finales te spelen. Wesley staat hier met 9 tegen 1 gewonnen frames en maakt een 
goede kans om bij die 10 te horen. 

Later op de dag en morgen komt hij nog in aanmerking voor 1 wedstrijd in de klasse -21.  

Sybren deed vandaag wat van hem verwacht werd. Hij won beide matchen. 3-0 tegen Maxim Ene 
en 3-1 tegen de supergevaarlijke Schot Lewis Tait. Even dreigde er een bui te hangen in de match 
tegen deze laatste. Nog maar eens is aangetoond dat positief denken cruciaal is in deze sport. 
Gelukkig kon Tait bij een 2-1 achterstand van geen hout pijlen meer maken. Weliswaar onder 
druk kon Sybren geconsolideerd de wedstrijd uitspelen. Knap werk! 

Sybren maakt evenzeer een goede kans om bij die 10 beste te horen. Voorlopig is dat nog even 
afwachten. Zijn gemiddelden zijn 9 gewonnen en 2 frames tegen. Indien Sybren zich ook bij die 
10 besten kan plaatsen, hebben de 2 landgenoten die voor het -18 tornooi hebben ingeschreven 
zich een 16e finale beet. Uitsluitsel hierover volgt nog. 

Op dit moment beginnen onze landgenoten één voor één aan hun avondwedstrijden in de -21 
klasse. Dennis Deroose kijkt momenteel tegen een 2-0 achterstand aan tegen Kacper Filipiak. 


