
 

    
       
 

        AAC COSMOS MAAKT HET 
               FVT/DE KEY IN FINALE  MOEILIJK 
               
AAC Cosmos/ttvv  heeft in haar eerste wedstrijd in de finale voor voorjaarstitel het de 
gedoodverfde favorieten uit Rotterdam het erg moeilijk gemaakt. Als Davy die ene hoge bal 
maar….., dan hadden we misschien voor een verrassing kunnen zorgen. 
Onze spelers Jorg, Davy, Muha en hun coach Bob hadden er vertrouwen in dat ze tegen 
Michiel de Boer, Segun Toriola, Barry Wijers en Roy Visser met hun coach Aad 
Kwakkelstein  niet zo van de tafel geveegd zouden worden zoals in de najaarsfinale. 
Daarvoor speelden onze mannen de laatste tijd te goed.  
En dat bleek ook. In de eerste wedstrijd was het al enorm spannend. Jorg nam in de eerste 
games tegen Barry Wijers telkens met zijn service het initiatief en wist deze te winnen. 
Daarna kreeg  zijn opponent het spelletje van Jorg een beetje door en vocht zich terug in de 
wedstrijd. In de vierde game ontsnapte hij in de verlenging aan een nederlaag, maar in de 5e 
game wist Jorg op alle ballen van Barry een antwoord en kon hard werkend voor de punten 
het eerste wedstrijdpunt veilig stellen.  
Nu was het de beurt aan Muha. Vorig seizoen heeft hij de bijna onklopbare Segun Toriola 
het een keer erg moeilijk kunnen maken. Het team hoopte, gesteund door de voorsprong, dat 
het weer zou lukken. Maar helaas. Wat is dat een klasbak, die Toriola. Muha speelde niet 
slecht, maar Toriola had overal een antwoord op. Kwam Muha te dichtbij, dan gaf hij weer 
wat extra gas. 6-6 in de eerste game. Eindstand in de game 6-11. Tweede game 8-8; eindstand 
8-11. Moedeloos werd er Muha van. In de derde game was het na een vroege achterstand snel 
afgelopen voor Muha. 
En nu kwam de sleutelwedstrijd van de avond. Zou Davy het kunnen bolwerken tegen de 
oerdegelijke, slimme, goed blokkende Michiel de Boer? Het begin was er goed van Davy. Het 
was duidelijk dat De Boer nog effe moest wennen aan het spel van Davy. Na de eerste game 
gemakklijk gewonnen te hebben, kwam De Boer sterk terug en won de volgende games zeer 
gedecideerd. Nou moest Davy alles uit de kast halen. Vechtend als een Vlaamse leeuw kon hij 
net in de verlenging de vierde game pakken. Alles was weer open. In de 5e game nam De 
Boer een kleine voorsprong. Davy wist die onder hoogspanning om te buigen in een 10-9 
voorsprong.  Davy nam het initiatief in de rally. Dreef De Boer naar achter en kwam met zijn 
geweldige forehand aan de tafel. De boer kreeg de bal niet lekker op zijn batje en gaf een 
hoge bal…de vele, vele toeschouwers hielden hun adem van de spanning in… De forehand 
van Davy kwam eraan… Hij raakte hem ook niet goed..en de bal suisde enkele centimeters 
over de tafel. Alles uit Rotterdam haalde weer opgelucht adem. De trouwe supportersschare 
die graag het eerste team van AAC Cosmos zien spelen, baalde met Davy en het team mee. 
Weg matchpoint. Zo dichtbij…De kansen voor de overwinning werden meteen ook kleiner. 
Maar Bob kon in de korte pauze de accu weer opladen bij Davy en Jorg voor het dubbel. 
In de eerste game was Davy nog niet helemaal over de teleurstelling heen. De 2e game ging 
het alweer een stuk beter. Jorg pepte Davy constant de wedstrijd in en langzaam kwamen 
onze mannen terug in de wedstrijd tegen Toriola/De Boer.  Deze wisten ze nipt te winnen en 
namen in de 3e game een ruime voorsprong en gaven die niet meer af. In de vierde game was 



het weer enorm spannend en ook deze keer wisten Davy en Jorg aan de goede kant van de 
score te blijven. 
Een gelijke stand met de pauze. Wie had dat gedacht?! 
Na de pauze kwamen Jorg en Segun Toriola achter de tafel. Ook Jorg wist geen raad met het 
snelle spel van zijn tegenstander. Alleen in de 2e game was het een echte wedstrijd. Deze 
verloor Jorg met het kleinst mogelijke verschil. 
Om in de wedstrijd te blijven moest Davy nu winnen van Barry Wijers. Het zou moeilijk 
worden. Wijers slaat te hard en daardoor vind het Davy te moeilijk om de ballen van Barry 
goed neer te leggen. Alles proberend vocht Davy voor wat hij waard was. 
Vele rally’s werden op de backhand gespeeld, maar vaak wist zijn tegenstander het net wat 
scherper en harder te spelen. In 2e game was het weer spannend. In de verlenging kon Davy 
net niet dat puntje maken om een game te winnen. Moegestreden en niet gerust op een goede 
afloop moest hij de 3e game aan zijn tegenstander laten. Daarmee kwam een uitstand van 2-4 
op het scorebord. 
Coach Bob Potton was teleurgesteld. “Ik kan de jongens niets verwijten. Ze hebben er alles 
aan gedaan. Het matchpoint van Davy was beslissend. We komen dan met 3-1 voor en hebben 
het dan zelf in de hand. Ik heb altijd gezegd dat we tegen De Boer en Wijers de punten 
moeten pakken. Toriola is te sterk. Maar het team geeft het nog niet op. We gaan er in 
Rotterdam weer een spannende pot van maken. Het is nog niet afgelopen! 
De vele supporters hebben kunnen genieten van spannende wedstrijden op een hoog niveau.” 
 
De vierde man van het team van AAC Cosmos, Pim de Goede, werkt in dit weekend op 
uitnodiging van de NTTB een internationaal toernooi in Betzingen Duitsland af.  
 
 
 
De Cock-Wijers                          11-7 11-9 2-11 10-12 11-6                1-0 
Mehmedovic- Toriola                  6-11 8-11 4-11                                  1-1 
Vanvinckenroye-De Boer           11-4 6-11 5-11 12-10 10-12              1-2 
Vanvinckenroye/De Cock- Toriola/De Boer  5-11 11-9 11-1 12-10    2-2 
De Cock-Toriola                          4-11 9-11 7-11                                  2-3 
Vanvinckenroye- Wijers             6-11 11-13 6-11                                2-4  
                                                         
 
 
 
 
 
 


