AAC COSMOS NA GEMAKKELIJKE ZEGE
OP WESTA WEER IN DE FINALE
Onder het oog van de vele supporters die graag het eerste team zien spelen van AAC
Cosmos/ttvv hebben Jorg, Muha, Davy en Pim onder leiding van coach Bob Potton wederom
de felbegeerde finale gehaald. Met een afgetekende 6-1 overwinning wisten de mannen het
tegen Sliepen, Liu, Rengenhart en Franssen te klaren.
De eerste wedstrijd was wederom een geplande. Maar de mannen van Arboned Westa kennen
Jorg nog niet zo goed. Het moet namelijk wel heel gek lopen dat Jorg drie keer achter elkaar
van dezelfde speler verliest. Ook dit keer bleek dit weer het geval.
Telkenwere wist hij in games voor te komen, maar Liu wist elke keer in de volgende game
met gemak gelijk te maken. Maar in de vijfde was Jorg weer op tijd bij de les en wist onder
het gejuich van het publiek deze game gedecideerd naar zich toe te trekken.
Daarna was het de beurt aan Muha tegen Westa’s kopman Sliepen. Gesteund door de
voorsprong liet Muha weer eens zien hoe een backhand geslagen dient te worden. Fenominaal
spelend kon Muha op een gemakkelijke revanche nemen op de laatste verliespartijen van de
laatste tijd tegen Sliepen.
En nu dacht iedereen het varkentje is bijna gewassen voor AAC Cosmos. Maar dat zijn juist
de moeilijkste wedstrijden. Davy moest elke game hard werken voor de punten tegen de goed
spelende Rengenhart. Na verlies van de eerste game, wist hij de volgende games steeds een
kleine voorsprong te behouden.
Het geloof in een goed resultaat was bijna voor de spelers van Arboned niet meer aanwezig,
getuige het dubbel. Ons sterke dubbel De Cock/Vanvinckenroye zag zich geconfronteerd met
het dubbel Lui/Rengenhart. Na de eerste game even te moeten wennen aan het spel van de
tegenstanders, wisten onze mannen op een voortreffelijke manier de volgende 3 games te
winnen. Een niet verwachte pauzestand van 4-0 stond op het scorebord.
De wedstrijd was gelopen en AAC Cosmos plaatste zich overtuigend voor de finale.
Na de pauze werden de wedstrijden des keizers baard nog gespeeld. Davy en Muha wisten
hun partijen te winnen, helaas trok Jorg weer aan het kortste eind tegen Sliepen.
Hiermee werd een 6-1 overwinning behaald. Coach Bob was natuurlijk in zijn nopjes.
Eindelijk speelt Muha op zijn niveau. Wat kan die man verschrikkelijk goed tafeltennissen.
Ik hoop dat hij deze vorm de komende weken ook nog heeft, want Davy en Jorg kunnen dan
wat makkelijker spelen met de wetenschap dat Muha ook erin gelooft. We zullen proberen
ook tegen FVT te vlammen.
Uitslagen
De Cock- Liu Qiang
11-9 5-11 11-9 2-11 11-7
Mehmedovic- Sliepen
11-6 11-9 11-5
Vanvinckenroye– Rengenhart
4-11 11-9 14-12 11-8
Vanvinckenroye/De Cock- Liu/Rengenhart 6-11 11-7 11-6 11-7
De Cock – Sliepen
1- 11 0-11 0-11
Vanvinckenroye – Liu Qiang
11-2 11-0 11-0
Mehmedovic- Rengenhart
11-0 11-0 11-0
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