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Verslag Titel: 2 op 2 bij de -18 klasse, 1 op 4 bij de -21 klasse
Bij de -18 klasse is Sybren vanmorgen in actie gekomen om zijn wedstrijd bij de laatste 48 af te
werken. Hij won hier met 3-0 cijfers van de Rus Konstantin Kovika. Een haalbare kaart, maar de
omstandigheden maakten het hem niet gemakkelijk. Een half uur eerder speelde Sybren nog voor
behoud bij de -21 klasse maar verloor hier zijn wedstrijd met 3-0 tegen Mikhail Terekhov, die zich
ten koste van Sybren wel plaatste voor de eindfase. Een bittere pil om te slikken, en heel weinig
tijd om mentaal terug in orde te zijn om met opgeladen batterijen terug de strijd aan te vatten in
de -18 klasse. Maar hij haalde het, en speelt nu bij de laatste 32 tegen Luis Vetter. We kunnen
stellen dat vanaf de 16e finale toch al een zekere scheiding heeft plaatsgevonden. Cadeautjes
worden toch al beduidend minder gegeven. Dus zeker niet onderschatten deze 13-jarige Zwitser.
Wesley kon een ronde overslaan omwille van zijn eindresultaat in de poule. Hij speelt vandaag
samen met Sybren zijn 16e finale om 17.30h. Zijn tegenstander wordt de 15-jarige Portugees
Diogo Badalo. Hij won nipt op de roze bal van de Pool Antoni Kowalski.
In de klasse -21 komt Jeff Jacobs in actie om 1900u vanavond. Vanochtend won hij nog een
poulewedstrijd met 3-0 van de Noord-Ier Daniel Nixon. Dankzij deze zege had hij automatisch een
ticket beet voor de laatste 32. Hij zal spelen tegen de winnaar van de wedstrijd Brandon Sargeant
(18 jaar – Engeland) versus Vladu Mihai (Roemenië). Brandon is de enige speler die voorlopig in
het tornooi een century break gemaakt heeft (104). Op sociale netwerken is te lezen dat hij voor
niets minder gaat dan de titel. Dan zal hij toch eerst nog langs Jeff Jacobs moeten. Jeff draait op
dit moment goed op de tafel. Speelt beheerst, maakt mooie pots en neemt geen overbodige
risico’s. Iedere match moet gespeeld worden. Afwachten dus wat dat gaat geven.
Onze vierder landgenoot Dennis Deroose is uitgeschakeld voor het -21 tornooi. Hij eindigde 4e in
zijn poule. ‘Een hele mooie ervaring. Ik moet mijn scoringsvermogen optrekken om aansluiting te
maken. Ik heb elke match kansen gekregen, maar heb ze niet optimaal benut. Ik zal daar zeker
werk van gaan maken.’ Dennis zal vanop de zijlijn zijn landgenoten steunen.
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