16e finales decimeren het aantal Belgen U21
Sybren trof de sterk spelende Tyler Rees. In een eerste frame werd meteen duidelijk
waarvoor Rees gekomen was. Sybren werd met de rug tegen de muur gedrukt. Rees ging op
dit elan verder in de 2e frame en stond na een 65-brerak 69 punten voor. Doch Sybren liet
zich niet meteen wegzetten en counterde hetzelfde frame nog met een 71-break om de
framescore op gelijke hoogte te brengen. De volgende 2 frames gingen gelijk op maar
werden naar het einde aan de kleuren beslist in het voordeel van Rees. In het laatste frame
kreeg Sybren nog een break van 61 punten tegen wat meteen exit tornooi was voor hem.
Wesley speelde een kat en muis spel met de Tsjech Herout. Het frameverschil werd nooit
groter dan 1 frame. Uiteindelijk viel de beslissing in het laatste beslissende frame op de
kleuren. Wesley kreeg een kans op groen die hij niet ten volle benutte. Herout nam over en
potte tot aan blauw om Wesley met 1 snooker achter te laten om te winnen. Doch toen de
roze bal in de pocket belandde werd hiermee het einde van de partij bezegeld. Een nipt
verlies voor Wesley die dicht bij een 8e finale was.
Kobe verging het heel anders. In zijn partij kreeg hij in het eerste frame een wake-up call van
de Albaniër Kaçi. Daarna won Kobe 4 opeenvolgende frames om de wedstrijd met 4-1 cijfers
af te sluiten. Een knappe prestatie.
Julien Leclercq (enkele dagen geleden net 15 geworden) won zijn partij tegen de Engelsman
Jed Mann. Na een mooie 50-break in het eerste ging het gedurende de gehele partij op en
af. Julien bleef zijn zenuwen de baas en eindigde zijn wedstrijd zoals bij deze begon, maar
ditmaal met een beslissende 60-break in het beslissende frame.
Twee Belgen dus door naar de 8e finales. De tegenstander voor Kobe wordt de Oostenrijker
Florian Nüssle. Julien ontmoet de Duitser Loris Lehmann. Beide partijen worden in de
namiddag gespeeld.
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