Zaterdag 16 december was de vierde SOV-training gepland. Rob opende de Limit in Westerlo al om
9u30, waarvoor dank.
Wegens examenperiode en enkele tornooien was de opkomst niet zo hoog. Zo waren er in de
voormiddag 3 en in de namiddag 2 spelers aan de tafel. Dit leverde een intensieve training op.
In de voormiddag waren begeleiders Sven, Werner en Gino aanwezig om alles in goede banen te
leiden, in de namiddag begeleiden Sven en Gino de laatste 2 spelers.
We hadden de eer om voormiddag een nieuwe speelster te verwelkomen, Yelle Ricour. Welkom in de
SOV-groep Yelle! Ze heeft samen met Elise en Yorrit de eerste sessie afgewerkt. Namiddag waren
Thijs en Matthijs van de partij om hun sessie te spelen.
Bij de training werd zoals altijd gestart met de controle van basisvaardigheden en de progressie sinds
vorige training. Daarna werd gekeken hoe de spelers zich konden redden uit snookersituaties. Hier
waren enkele natuurtalenten bij die bijna dadelijk de juiste hoeken konden lezen om de snookers op te
lossen.
Na een korte uitleg van de regels van English Billiards hebben we kennis gemaakt met een andere
variatie van de snookersport. Dit werd ook door de spelers als een aangename afwisseling in de
training gesmaakt. Het spelen van caramboles en in-offs was aanvankelijk wat moeilijk, maar dit
wende snel.
Na deze intermezzo terug het ernstige werk met enkel positieshots vanaf de balk kleuren. Zoeken
naar de juiste lijnen vanuit halve bal en driekwart bal voor positie naar blauw, roze en zwart.
Als afsluiter nog een uitdaging die we op internet al eens gezien hebben tussen de prof spelers, blue
ball challenge. Dit bleek een moeilijke uitdaging en laat ons nog meer met bewondering kijken naar
de prof spelers. Sommigen van ons hebben de proef ook enkele keren met succes uitgevoerd.
SOV bedankt de spelers, uitbater en begeleiders voor hun inzet. We merken dat er na elke training het
spelniveau beter wordt bij de spelers, wat zowel voor de begeleiders als de spelers een motivatie is
om elke keer verder te gaan. Op naar training 5!

