DAGVERSLAG
EK POLEN SNOOKER

Datum: 8 feb

dag 1 (deel 2)

Verslag Titel: Belgen kennen wisselend succes in klasse -21
De eerste speeldag is afgewerkt. Onze landgenoten hebben gestreden en waren laat op de avond
moegestreden Slachtoffer van de dag was Wesley Pelgrims die geen enkele van de 2 partijen in
de -21 klasse omgezet kreeg in winst. ‘Deze dag ging het niet lekker. Morgen een andere dag met
een beter resultaat.’
Fortuinlijker verliep het voor Sybren Sokolowski en Dennis Deroose. Sybren haalde met een 3-1
winst tegen Rhys Thomas een heel mooi resultaat. Het verlies met 1-3 tegen de Zweed Högren
had even goed een ander resultaat kunnen zijn. Er werd gevochten voor elke bal. Beide partijen
zijn voor Sybren zeer leerrijk geweest wat betreft mentale weerbaarheid en vechtlust. Zeer knap!
Dennis had met de Zwitser Losi meteen een te duchten tegenstander. Losi snookerde zich in het
laatste beslissende frame waardoor hij zichzelf de das omdeed. Dennis werkte deze partij zeer
beheerst af. Zijn 2e in de -21 klasse was tegen de Ier Sweeney. Het niveauverschil liet zich lichtjes
optekenen. Nochtans werden kansen aangeboden om meer uit de brand te slepen. Doch de
vermoeidheid loerde om de hoek en het licht ging op een gegeven moment uit voor Dennis. Met
1 op 2 wedstrijden behaalde hij een zeer goed resultaat.
De schok van de dag kwam bijna van de eerste wedstrijd van Jeff Jacobs. Zijn vrouwelijke
tegenstandster Yana Shut zorgde bijna voor de verrassing van de dag. Een laatste frame deed het
tij keren in het voordeel van Jeff die met 3-2 won. Over een mentale les gesproken. Rond half 12
werkte Jeff ook zijn tweede partij af tegen Heathcote, de finalist van vorig jaar. De 2-0
achterstand werd mooi gepareerd en omgezet in een 3-2 winst. Heel knappe prestatie die
ongetwijfeld zal leiden naar kwalificatie voor het hoofdtornooi.

Vandaag (9 feb) spelen onze landgenoten wederom voor de -18 en -21 klasse.
Sybren speelt om 0930h en om 12.30h de -18. Wesley heeft een forfait om 0930h en speelt in
dezelfde klasse ook om 1230h.
Voor de -21 klasse komen al onze landgenoten in actie vanaf 1600h tot in de late uurtjes. Alle
matchen zijn te volgen via de live score op de website van EBSA. Klikken op results -18 of -21 en dan
doorklikken op live score.
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