Beslissende laatste poulewedstrijden – een update …
De Snooker Devils U21 doen het goed. 4 van de 6 spelers zijn reeds zeker van plaatsing voor
het hoofdtornooi. Voor Wesley wordt dit de match van de waarheid. Enkel Dimitrios zal niet
in de tabel van het hoofdtornooi voorkomen.
Sybren
Heeft al zijn wedstrijden gespeeld en heeft er 3 van de 4 gewonnen. Enkel Margolin kan nog
4 op 4 halen. Vermits men eerst naar gewonnen wedstrijden kijkt, is Sybren sowieso al zeker
van een 2e plaats in de poule met een frameverschil van +5.
Wesley
Voor Wesley zal het een belangrijke match worden. Hij staat momenteel 4e in zijn groep met
een frameverschil van -2. Hij speelt tegen Teixeira (Portugal) die net voor hem op -1 staat.
Diegene die wint staat op de 3e plaats met 2 gewonnen wedstrijden, en gaat zo door naar
het hoofdtornooi.
Jesse
Jesse staat op de eerste plaats met een 3 op 3 en een saldo van +5. Hij speelt tegen de
Oostenrijker Bodlos die derde staat op een saldo van +1. Sean Maddocks heeft al zijn
wedstrijden reeds gespeeld en staat 2e op een +4 met 3 gewonnen wedstrijden. Voor Jesse is
de opdracht duidelijk. Winnen! Als Jesse wint sluit hij zijn poule als eerste af. Een 3-0 winst
kan mogelijk nog kansen bieden om bij de beste opgeraapt te worden en zo automatisch een
ronde verder geplaatst te worden in het hoofdtornooi. We gaan niet uit van een verlies,
maar indien dit het geval zou zijn is er een gelijke stand. Dan volgen de volgende regels:

Julien
Julien staat op een comfortabele eerste plaats met een 2 op 2 en een frameverschil van +5.
Dit zal uiteindelijk naar een gemiddelde
omgerekend worden daar de Noord-Ier
Eamon Ferris in allerijl huiswaarts
diende te keren om familiale
omstandigheden. We wensen hem veel
sterkte toe.

Julien wacht nog een wedstrijd tegen de Deen Hammer die 4e in de poule staat met een
frameverschil van -6. Een mogelijk clean sheet winst van Julien kan resulteren in een zeer
hoog gemiddelde en plaatsing in een verdere ronde in het hoofdtornooi.
Dimitrios
Dimitrios begint met de dag zich beter te voelen in het tornooi. Zijn controle op de tafel gaat
met schreden vooruit. Doch met 3 opeenvolgende verliezen en een -6 frameverschil moeten
we melden dat zijn verhaal uitgespeeld is op dit tornooi. Hij speelt nog een laatste wedstrijd
tegen Sea Moore die 2e staat in de poule met een +3 saldo.
Kobe
Kobe wacht ook nog een belangrijke wedstrijd in zijn poule. Samen met de Oekraïner
Kazakov staat hij op een gedeelde 2e plaats met een framesaldo van +2. Hun onderling duel
zal uitmaken wie 2e of 3e wordt.

Go Devils !

