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Verslag Titel:

jeugdspelers -18 plaatsen zich voor het hoofdtornooi
Jeugdspelers -21 stellen niet teleur

-18 klasse
Zowel Sybren Sokolowski als Wesley Pelgrims hebben zich overtuigend geplaats voor het
hoofdtornooi. Wesley staat in de top 10 beste resultaten en is dus vrijgesteld voor de eerste ronde
met directe shoot-out. Sybren speelt die eerste ronde tegen de 15-jarige Rus Konstantin Kovika.
De wedstrijden t.e.m. de laatste 32 worden afgewerkt op woensdag. Op donderdag wordt er verder
gespeeld tot aan de kwartfinale.
-21 klasse
Dit tornooi is nog volop aan de gang. Vandaag worden de laatste wedstrijden afgewerkt. Onze
landgenoten Sybren Sokolowski, Jeff Jacobs en Wesley Pelgrim komen hiervoor nog een laatste maal
in actie tijdens het middaguur.
Dennis Deroose heeft uiteindelijk een 4e plaats bekomen in zijn poule. De 2 wedstrijden vandaag
tegen de Pool Kacper Filipiak en de Slovaak Patrik Sedlak konden niet in winst worden omgezet.
Tijdens de eerste partij bleek de tip te zijn losgekomen waardoor het voor Dennis moeilijk werd om
voor bepaalde shots te gaan. Kansen om de partij naar zijn hand te zetten, waren zeker aanwezig.
Nadat na de wedstrijd een nieuwe tip werd geplaatst stond Dennis voor de opdracht om tegen
Sedlak te winnen. Hij klampte zeer goed aan tot 1-1. Daarna nam de Slovaak een beetje afstand
omdat de enkele geboden kansen door Dennis niet werden benut.
Jeff Jacobs speelde tegen de Fin Eelis Paavilainen een beresterke partij. Hij liet geen enkel moment
onbenut om te profiteren van de situatie en strafte onverbiddelijk af met geweldig snooker. Een 60
break sierde de partij. Door deze overwinning behaalde Jeff nu 3 op 3. Wil Jeff de groepsfase bij de
10 beste spelers afsluiten weet hij wat hij vandaag dient te doen … winnen tegen de Noord-Ier Daniel
Nixon. Een plaatsing voor het hoofdtornooi is sowieso binnen. Heel knap!
Wesley Pelgrims speelde vandaag voor het tornooi -21 eigenlijk zijn eerste echte goede wedstrijd.
Nochtans begon hij de wedstrijd met 1-0 achter omdat hij niet tijdig op het rapport bleek. Gelukkig
werd dit tijdens de wedstrijd mooi rechtgezet. Het niveau was degelijk en ging mooi op en af.
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Bij een stand van 2-2 kon Wesley in het laatste frame uitlopen. Een hele onfortuinlijke in-off was het
begin voor Vladislav Kalinovski uit de Balearen om de achterstand terug in te halen en het
beslissende frame naar zich toe te trekken op de zwarte bal. Wesley speelt morgen tegen de man in
vorm Tyler Rees die in zijn poule eerst staat. Winnen zal een hele zware opdracht worden.
Kwalificatie voor het tornooi -21 zit er voor Wesley niet in. Hij zal zijn zinnen mogen zetten op een
goede prestatie in het tornooi -18.
Sybren had in de voorlaatste speeldag 1 wedstrijd te spelen voor de -21 klasse. Josh Boileau uit
Ierland bleek een maatje te sterk voor de dapper werende talentvolle speler uit Limburg. Als Sybren
tegen de Rus Mikhail Terekhov een mooie winst kan boeken, maakt hij nog kans om zich ook voor
het hoofdtornooi te plaatsen. Fingers crossed!!
U kan het verdere verloop van het tornooi volgen via de link van EBSA snooker. Op de homepage kan
je rechts de U18 of U21 kiezen. Daarna kiest u ‘knockout’ om een overzicht te bekomen van de
resultaten in de knock-out fase. Via ‘Live scoring’ kan je het frameverloop mee volgen van alle
matchen die gespeeld worden.
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