STERKE OVERWINNING VOOR
AAC COSMOS
Onder leiding van de zeer goed spelende Davy Vanvinckenroye heeft het mannenteam van
AAC Cosmos een eclatante overwinning van 7-0 gehaald op het Leidse Scylla.
Het arme team uit Leiden, dat zich graag kwalificeerd voor de playoffs startten met hun
vertrouwde opstelling met Malchasian, Heemskerk en Bakker.
De openingswedstrijd ging tussen kopman Jorg de Cock en Mark Heemskerk.
In drie regelmatige games kon Jorg zich een beetje warm spelen.
Ook Davy Vanvinckenroye wist in 3 games af te rekenen met scylla’s kopman Malchasian.
Bijna perfect spelend en zeer gemotiveerd liet hij zijn tegenstander alle delen van de tafel
zien.
Muha Mehmedovic had meer dan zijn handen vol aan de lange, linkshandige tegenstander
Bakker. Telkens liet hij in de eerste games in goede voorsprong lopen, maar in de laatste 3
games kon hij hardwerkend zijn puntjes pakken.
Het dubbel De Cock/Vanvinckenroye had geen enkele medelijden met het dubbel
Heemskerk/Bakker. In drie eenvoudige games werd er gewonnen.
De eerste wedstrijd na de pauze was de spannendste van de avond. Jorg de Cock en
Malchasian maakt er een leuke 5 games wedstrijd van. Na een 2-0 achterstand kon Jorg net
aan de goede kant van de score blijven in de 5e game.
Ook Muha Mehmedovic had het tegen Heemskerk niet gemakkelijk. Vechtend voor wat hij
waard was, probeerde Mark Muha te verrassen. Maar in de 5e game was Muha over zijn dipje
heen en pakte de punten zoals hij wilde.
Davy Vanvinckenroye had er vanavond zin in. Met verbluffend mooi spel wist hij Bakker
telkens het nakijken te geven en bracht hiermee een mooie overwinning van 7-0 op het
scorebord.
Coach Potton was uiteraard een tevreden man. We wilden graag met grote cijfers winnen en
dat is gelukt. Nu is alles in de laatste competitieronde weer open en zal het zeer spannend
worden. We moeten nog samen met het team nadenken in welke opstelling we gaan spelen
tegen Arboned, maar daar komen we wel uit. Het vertrouwen in elkaar is erg groot.
De Cock- Heemskerk
11-8;11-5;11-5
Vanvinckenroye- Malchasian
11-8;11-8;11-8
Mehmedovic- Bakker
9-11;9-11;11-5;11-9;11-7
De Cock/Vanvinckenroye-Heemskerk/Bakker 11-8;11-7;11-5
De Cock- Malchasian
2-11;4-11;11-7;11-5;13-11
Mehmedovic-Heemskerk
11-8;6-11;12-14;11-3;11-6
Vanvinckenroye- Bakker
11-9;11-8;14-12
Eindstand

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
7-0

