Daan Sliepen en Davy Vanvinckenroye ongenaakbaar

WARE THRILLER TUSSEN
ARBONED WESTA EN AAC COSMOS
Afgelopen weekend won in de reguliere competitie AAC Cosmos al met 3-4 van Arboned Westa.
Die wedstrijd stond ook al bol van de spanning. De kaarten werden al een beetje geschud en in beide
kampen werd gewikt en gewogen waar ergens de grootste mogelijkheid lag om een punt te scoren.
De ingecalculeerde 2-0 achterstand werd toen omgebogen naar een 2-4 voorsprong, met nog een
mogelijkheid om de laatste partij Van Davy Vanvinckenroye tegen Liu Qiang de voorsprong uit te breiden.
Na onnodig verlies van een game, liet Davy toen deze westrijd lopen.
Ook vandaag kozen onze mannen, De Cock, Vanvinckenroye, Mehmedovic en De Goede voor dezelfde
taktiek.
Onze tegenstanders, Sliepen, Liu Qiang, Rengenhart en Franssen hadden geen verrassingen in petto.
De eerste 2 partijen gingen als voorspeld. Muha heeft niet veel in te brengen tegen Daan Sliepen,
Jorg had veel meer in te brengen in zijn wedstrijd tegen Liu Qiang. Hij maakte het zich moeilijk na onnodig
verlies
in de eerste game. Vocht zich naar 5 games, waar hij in de laatste ook zeker kansen had om de wedstrijd
naar zich toe te trekken.
In de volgende wedstrijd moest Davy zoals gepland de achterstand kunnen verkleinen door Frank
Rengenhart
te verslaan. Geconcentreerd spelend wist hij telkens aan de goede kant van de score te blijven, zodat
zijn tegenstander weer moest erkennen dat Vanvinckenroye toch wel een hele goeie speler is.
Het dubbel De Cock/Vanvinckenroye gaat steeds beter spelen. Het wessemse koppel Liu/Sliepen moesten
dit ook nu weer ervaren. In 3 zeer goede games werden de mannen van Arboned Westa helemaal
weggespeeld.
Na de pauze kwamen de kopmanen achter de tafel. Vorige week wist Jorg nog relatief gemakkelijk
overeind te blijven. Deze keer was het enorm spannend. Vijf spannende games moesten er uiteindelijk
gespeeld worden. De supporters hadden het erg moeilijk om alles in een goede sfeer en sportiviteit
te laten verlopen. Helaas moest Jorg in de laatste game met 11-8 zijn meerdere erkennen in de zeer goed
spelende Daan Siepen. Voor het eerst in de competitie moest Jorg 2 verliespartijen incasseren in de
competitie.
Wilden we nu nog winnen moesten de volgende partijen gewonnen worden. Een niet gemakkelijke klus.
Muha Mehmedovic wilde perse zijn steentje bijdragen. Soms briljant spelend, maar ook regelmatig simpele
fouten makend, wist hij ook deze keer Frank Rengenhart achter zich te houden. In de 5e game moest hij na
een 8-2 voorsprong nog alle zeilen bijzetten om de partij met 8-2 te kunnen winnen.
De wedstrijden van Davy Vanvinckenroye tegen Liu Qiang zijn als een slagroomtoetje op het gebak.
Ook deze keer kon het aanwezige pbliek weer smullen van geweldig tafeltennis op een hoog niveau.
Davy wist de eerste 2 games vrij gemakkelijk te winnen. Dominant met zijn service wist hij telkens Liu
onder druk te zetten, zodat er veel vertwijfeling en onrust in het spel van de wessemse speler zat.
In de volgende 2 games speelde Davy wat te eenvoudig en te vaak hetzelfde, zodat Liu zich terug in de

wedstrijd kon knokken. In de vijfde game was het enorm spannend. Na in het begin een achterstand
te hebben opgelopen, wist hij het tij net op tijd te keren. Na de laatste slagenwisseling sprong iedereen
wat AAC Cosmos een warm hart toedraagt van de banken om de overwinning van het team te vieren.
Een prestatie van jewelste was neergezet.
Coach Bob Potton, een cursus teambuilding volgend in London, was razend enthousiast. "De eerste stap
is gezet en over 2 weken kunnen we het definitief afmaken in onze zaal. Ik hoop dat er veel publiek
komt kijken om onze jongens over de streep te trekken."
Uitslag:
Sliepen-Mehmedovic
11-6;11-3;11-8
Qiang-De Cock
12-10;2-11;11-13;11-5;11-6
Rengenhart-Vanvinckenroye
10-12;12-10;8-11;9-11
Qiang/Sliepen- De Cock/Vanvinckenroye
8-11;6-11;7-11
Sliepen-De Cock
14-12;11-6;3-11;9-11;11-8
Rengenhart-Mehmedovic
9-11;11-4;5-11;11-8;8-11
Qiang-Vanvinckenroye
8-11;5-11;11-8;11-4;10-12

1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4

