FVT/DE KEIJ AFGETEKEND WEER
KAMPIOEN
VAN NEDERLAND
AAC Cosmos heeft in haar tweede finale wedstrijd tegen FVT/De Keij in Rotterdam een fikse
afstraffing gekregen. Met 4-0 wisten de spelers van FVT de voorjaarstitel en daarmee ook het
algeheel kampioenschap ten koste van AAC Cosmos binnen te halen.
Het leek ofdat Jorg de Cock, Davy Vanvinckenroye, Muha Mehmedovic en Pim de Goede al
hun kruit verschoten hadden vorige week zaterdag bij de eerste finale wedstrijd.
Of waren Segun Toriola, Michiel de Boer, Barry Wijers en Roy Visser nog beter dan vorige
week? Wie zal het zeggen?
Coach bob Potton had er dit keer voor gekozen om Davy te laten spelen tegen Segun Toriola.
Helaas wist Davy met het hoge tempo van Toriola geen raad. Beseffend dat hij deze keer niet
kon stunten tegen de gemotiveerde Toriola, gooide hij in de 3e game de handdoek in de ring.
Daarna was Jorg aan de beurt tegen Barry Wijers. De laatste wedstrijden zijn enorm spannend
en erg close. Vaak kan Jorg met zijn enorme vechtlust en zijn slimmigheid de partij nog een
positieve wending geven, maar vanavond lukte het niet. In 4 games moest hij de eer laten aan
de naar Duitsland vertrekkende Wijers.
Met een 0-2 achterstand was het de taak van Muha om tegen Michiel de Boer er voor te
zorgen dat zijn club in de wedstrijd bleef. Maar ook vandaag lukte Muha het niet om het beste
uit zichzelf te halen. Vrij eenvoudig wist De Boer Muha in 3 games aan de kant te zetten.
Teleurgesteld over het niveau en het resultaat speelde Muha zijn laatste wedstrijd voor AAC
Cosmos.
Het dubbel was de eerste finalewedstrijd een prooi voor AAC Cosmos.
Deze keer lieten De Boer/Toriola er geen gras over groeien. Ze wilde nu al het 4e punt scoren.
In vier games wisten De Cock/Vanvinckenroye leuk partij te geven aan de aanstaande
kampioenen.
Coach Bob Potton vond FVT/De Key de terechte kampioen.”Met zo’n speler als Toriola in je
team is het makkelijk spelen. Je staat altijd minimaal met 2 punten voor. En dat geeft voor De
Boer en Wijers een goed gevoel. Wij hebben ook een goed team, anders word je niet 2 keer
tweede, maar het verschil met FVT is vandaag weer groot. Vorige week hadden we kansen en
hebben ze niet gepakt. Het leek ofdat onze spelers er vandaag niet erg in geloofden.”

