
                   Mehmedovic wint van Rengenhart 
 
AAC-Cosmos wint weer van Arboned Westa 
 
Het team van AAC Cosmos heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning behaald op 
concurrent Arboned Westa. Jorg de Cock; Davy Vanvinckenroye; Muha Mehmedovic en reserve 
Pim de Goede wisten Daan Sliepen; Lui  Qiang; Frank Rengenhart en reserve Bob Franssen 
keurig achter zich te houden en een tweede plaats in de reguliere competitie voor zich op te eisen.
Muha Mehmedovic moest het in de eerste wedstrijd opnemen tegen de kopman Daan Sliepen. De 
eerste 2 games kon hij nog redelijk in het spoor blijven van Sliepen, maar de derde game had hij 
niks meer in te brengen tegen het hoge tempo van Sliepen. 
Daarna moest Jorg de Cock het opnemen tegen Liu Qiang. Jorg had nog nooit tegen Lui gespeeld 
en weet nu dat het een van de beste spelers van Nederland is. In drie eenvoudige games moest 
Jorg zijn meerder erkennen in Liu Qiang. 
Om zijn team nog in de race te houden, moest Davy Vanvinckenroye zien te winnen van Frank 
Rengenhart. Vol vertrouwen speelde Davy zijn wedstrijd. In vier games, waarvan 2 erg spannend 
waren, wist hij voor de aansluiting te zorgen.  
Het dubbel De Cock/Vanvinckenroye heeft het tegen het goed ingespeelde dubbel Sliepen/Qiang 
van Arboned altijd erg moeilijk. Onder hoogspanning presteren de mannen van AAC Cosmos het 
best. Ook vandaag weer. In een spannende 5 games, met schier onmogelijke achterstanden, werd
het beslissende punt binnen gehaald. 
De kopmannen maakten er na de pauze ook weer een spannende pot van. Jorg de Cock moest 
alle zeilen bijzetten om Daan Sliepen te verslaan. Hardwerkend en met de wil om te winnen wist 
hij in de 5e game duidelijk afstand te nemen van zijn tegenstander. 
Nu kwamen Muha Mehmedovic en Frank Rengenhart achter de tafel. Na de winst van Jorg had 
Muha de overtuiging dat er een grote winst inzat. In een vrij regelmatige wedstrijd, goed gebruik 
makend van zijn weergaloze backhand wist hij een teleurgestelde Rengenhart terug te sturen naar 
zijn teamgenoten . 
AAC Cosmos had zijn doel bereikt. De overwinning was een feit. Ze hadden zelfs de luxe dat Davy
Vanvinckenroye nog tegen Liu Qiang voor eventueel het vijfde punt kon zorgen. In de derde game 
van de wedstrijd verloor hij wat ongelukkig in de verlenging en kon zich daarna niet genoeg meer 
motiveren om de goedspelende Liu goed verweer te geven. In vier games moest hij danook zijn 
tegenstander feliciteren. Maar het deed er niet meer toe, door de winst van zijn team wisten ze 
hun tegenstanders achter zich te houden, zodat ze in de halve finale de beslissende wedstrijd 
thuis in Veldhoven kunnen spelen. 
 
 
Uitslag Arboned Westa- AAC Cosmos 
Sliepen- Mehmedovic..............11-9; 11-9 11-3                                   1-0 
Qiang- De Cock                      11-9;11-6;11-4                                     2-0 
Rengenhart-Vanvinckenroye 9-11;13-15;11-6;7-11                           2-1  
Liu/Sliepen- De Cock/Vanvinckenroye 10-12;11-6;11-8;10-12;7-11  2-2 
Sliepen- De Cock                   11-5; 8-11;12-10;10-12;5-11                2-3 
Rengenhart-Mehmedovic      10-12;11-9;5-11;3-11                            2-4 
Liu- Vanvinckenroye              11-7;4-11;13-11; 11-7                           3-4 
 
 
 


