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Sybren Sokolowski verliest de kwartfinale EK U18 in Polen

Einde verhaal van de Belgen op het EK.

Het mooie liedje is uit. Sybren was de laatste Belg nog actief op het EK in Wroclaw.

In de kwartfinale verloor hij zijn wedstrijd met 2-4 cijfers. Kansen waren er genoeg in elke frame om
het tij te doen keren. Enkel in het laatste frame, alsof hij de zege al kon ruiken, pakte Page uit met
heel vlotte breakbuilding.
Het verlies komt hard aan in het kamp van Sybren, temeer omdat de kansen niet benut werden. En
op dit niveau wordt dit afgestraft. Het verschil was in de eerste frames nauwelijks merkbaar. Beide
spelers waren onherkenbaar ballen aan het missen. Indien de fouten van Page afgestraft zouden
worden, had de score evenzeer 4-1 in het voordeel van Sybren kunnen zijn.

Nadat het eerste frame uit handen werd gegeven, wordt het tweede op zwart gewonnen. In frame 3
krijgt Sybren een 40 break tegen waardoor de achterstand opliep en het te moeilijk werd om die
frame binnen te halen. Frame 4 gaat het redelijk gelijk op. Een slechte safety op geel werd door Page
afgestraft. Hij speelde knap leeg en bracht hierdoor de score op 3-1.
Sybren keek in frame 5 al meteen tegen achterstand met een 30 break, maar counterde sterk met
een break van 26. Er werden door beide spelers weer wat risico’s genomen en pots gemist.
Uiteindelijk deed een zeer goede safety van Sybren Page de das om. Sybren wint dat frame hierdoor
op de roze bal.
De nodige peptalk na het frame gaf terug moed. Doch een eerste safety werd te dik aangesneden
waardoor de bal niet goed terug kwam. Page nam over en maakte op maar enkele minuten een 30
break en een break van 29. Toen Sybren een onfortuinlijk shot maakte, wierp hij de handdoek op de
tafel. Gestreden, maar niet goed genoeg om tot in de halve finale te geraken.
Coach De Proost Didier heeft het hele gebeuren de ganse week vanop de zijlijn mogen ervaren.

“Deze week werd gekleurd door uitstekend en belabberd snooker. Onze Belgen mogen terecht terug
blikken op een EK dat nog maar eens laat zien dat de aansluiting echt niet veraf is. De betere spelers
gaan gemakkelijker een bal aannemen, zijn iets zekerder van hun pot en hun positie en stralen dit
ook uit aan hun houding aan de tafel. Onze Belgen, op uitzondering van Jeff Jacobs, komen nog wat
scoringsvermogen tekort en mentale veerkracht. Als we de betere jeugdspelers bekijken uit de UK
dan lopen we iets achter. Het gaat bij hen allemaal iets vlotter en eenvoudiger. De focus is er meteen
van shot 1. Geef je ze een kans, dan kijk je meestal wel tegen een achterstand aan. Hele domme
fouten zien we bij hen ook niet zo vaak voorkomen. De concentratie en de manier waarop ze zich
geven aan het shot ligt een stapje voor op onze jeugd.”
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Deze boodschap is bij BBSA en VSF reeds langer gekend. Mogelijk zal het project SOV (Snooker
Opleiding Vlaanderen) bij talentvolle spelers in Vlaanderen de eerste stappen zetten om spelers
mentaal veel bewuster te gaan maken.

Didier De Proost “Het is een kwestie van enkele jaren. Er lopen best wel enkele beloftevolle spelers in
ons land. Diegenen die ambities koesteren dienen zich ook naar die ambities in te stellen en zeker
ook te trainen. Vandaar dat SOV een professionele basis wil verankeren in het denken en handelen
van onze jonge beloftevolle spelers.”
In de klasse -21 worden vandaag ook de kwartfinales afgewerkt. Op vrijdag wordt het tornooi
afgewerkt voor de -18-jarigen. Op zaterdag vinden de halve finales en de finale van de -21 plaats.
Voor onze Belgen kent dit verhaal een einde. De spelers die hier ons land vertegenwoordigden
hebben bevestigd gezien dat de volgende jaren zeker de mogelijkheid bieden om aansluiting te
maken met de top jeugdspelers van Europa. Vanzelf komt dit niet. Keihard werken met een
professionelere ingesteldheid is de boodschap. Jezelf als speler steeds perfectioneren in handelen,
gevoel en denken. Als we dit enkele jaren gericht kunnen sturen, staat België ongetwijfeld mee
vooraan.
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