Dag 2 deel 2: Snooker Devils op koers naar kwalificatie voor het eindtornooi
Dag 2 is gespeeld met wisselende resultaten als gevolg. Van de 9 wedstrijden werden er 4
gewonnen.
Pechvogel van de dag was Kouklous Dimitrios die tot op heden nog geen wedstrijd
gewonnen heeft. In de namiddag verloor Dimitri met 3-0 cijfers van de zeer onsympathiek
spelende Connor Caniff uit Wales. Dit dacht na enkele stoten al dat de partij snel afgelopen
zou zijn, maar had niet gerekend op de verbetenheid van Dimitrios die in frame 2 en 3
telkens zijn achterstand wegwerkte en spijtig genoeg verloor op de zwarte bal. Dimitrios
speelde zijn 2e wedstrijd van de dag tegen de Schot Aaron Graham. Dimitrios kwam
weliswaar 2-1 voor maar verzaakte enkele kansen af te maken voor 3-1 in het vierde frame.
Helaas draaide de wedstrijd daarna om naar een 3-2 voordeel voor de Schot.
Kobe Vanoppen, die eerde de dag een halt werd geroepen door Ross Bulman, was later die
avond een maatje te sterk voor de Bulgaar Peter Zorovski met knappe 3-0 cijfers. Hij speelde
gecontroleerd, maar zakte op het einde iets weg. Opletten dus!
Sybren Sokolowski had met Loris Lehmann zijn handen vol. Sybren kwam 2-1 achter en kon
zich geen fouten permitteren tegen de gretigheid van de Duitser. Heel bedachtzaam en
schoorvoetend wist Sybren de partij naar zich toe te trekken met uiteindelijke 3-2 cijfers.
Wesley onderging tegen de andere Duitser Lichtenberg de wet van de sterkste, maar zette
dit later op de dag terug recht met een mooie en zeer felbevochten 3-1 winst tegen de
Tsjech Jan Latejicek. De Tsjech deed er alles aan om nog een frame te pakken. Zo werd er
meer dan 15 minuten safe gespeeld op de gele bal op het einde van frame 4. Het werd een
slopende partij in het voordeel van onze Snooker Devil. Veel toeschouwers wisten de
spanning en de apotheose te waarderen.
Jesse Schelfhaut heeft vandaag ook een goede zaak gedaan door poulefavoriet Sean
Maddocks met 3-1 cijfers te verslaan. Van begin aan zette hij Maddocks met zijn rug tegen
de muur, werkte gecontroleerd aan de opbouw van zijn wedstrijd met een sterke
verdediging.
Op woensdag worden de laatste poulewedstrijden gespeeld. Voor sommige van onze Belgen
kan dit nog zeer belangrijk worden.

