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Begeleiding 

EK Polen 2016 

De 8e finale is door Sybren goed verteerd. Mooi 3-1 cijfers tegen Michal Kotiuk (Polen) sieren het 
scorebord. Sybren heeft de ganse partij gecontroleerd gespeeld. Wel was er even een oponthoud 
doordat een Roemeense vertegenwoordiger uit het publiek met veel gestes en luide stem zijn 
speler maande om te stoppen na een schijnbare dubieuze beslissing van de scheidsrechter. Alle 
spelers van de omliggende tafels werden hierdoor uit hun concentratie gehaald, Sybren incluis. 

Sybren raakte de bal goed tijdens de match en heeft een goed gevoel om straks om 1600u de 
match tegen Jackson Page aan te vangen. Page raast op dit moment als een wervelwind door het 
U18 tornooi. Er mogen geen kleine fouten gemaakt worden, want die zullen onverbiddelijk 
afgestraft worden. 

Wesley Pelgrims vocht voor elke kans die werd geboden. Na een paar eerste zeer lange frames 
met veel “safeties” kwam hij op een 2-1 achterstand. De 4e frame werd pas beslist op zwart in het 
voordeel van Wesley. In het laatste frame kwam Wesley op achterstand welke op de kleuren 
terug gelijk gebracht werd. Een mooie pot op blauw bracht Wesley 1 punt op voorsprong. Een te 
dikke “safety” op de roze bal, een dubbele klos en wit in-off gaf de tegenstander een vrij 
eenvoudige pot op roze met wit in-hand naar de middenpocket. Over en uit. Spijtig want naar het 
einde toe had Wesley de wedstrijd in eigen handen. 

Wesley was achteraf teleurgesteld over zijn scorend vermogen in deze wedstrijd. ‘Het was niet 
goed genoeg. Ik speel de hele week hier op 50% efficiëntie.  “Safeties” waren goed, maar mijn 
pots vielen tegen ondanks die éne 60 break clearance. Je moet ballen potten hier. Als dat niet 
lukt kan je niet mee met de groten. Ik wilde zo graag, maar het is me niet gelukt’ 

  


