AAC COSMOS KRIJGT GEEN KANS
IN FINALE TEGEN FVT/DE KEIJ

AAC Cosmos/ttvv heeft in haar eerste wedstrijd in de finale voor geen verrassing kunnen
zorgen. Het Rotterdamse FVT/De keij was vandaag te sterk voor de mannen van Bob Potton.
De verwachtingen waren hoog in het Veldhovense kamp. Al vele dagen werd er door de grote
schare supporters gespeculeerd. Als Muha maar weer eens zijn normale niveau terugkrijgt,
dan hebben we misschien een kansje. Maar helaas…
Ook nu weer kon Muha het weer net niet bolwerken tegen zijn tegenstander. Hij speelde weer
als vanouds. Een paar verschrikkelijk mooie ballen en dan weer een aantal knullige
slordigheden. Elke keer kon Michel het tij op tijd keren en soms wat gelukkig zijn opponent
in 3 straight games teleurgesteld weer naar de kant laten gaan.
Dat Segun een aardig balletje kan slaan, wisten we natuurlijk al. Davy beet zich vast in het
niveau en wist mooie punten te maken. Hij nam in de tweede game een mooie voorsprong,
maar zag Segun toch weer in de verlenging met de game aan de haal te gaan. Ook in de derde
game was het lang spannend, maar Davy kwam toch weer iets te kort.
Wilde AAC Cosmos nog een beetje in de race blijven, moest de volgende pot gewonnen
worden. Jorg vocht voor wat hij waard was en na een wat stroef begin kon hij Barry in de
volgende games keurig achter zich houden. Veel scorend met zijn goede service wist hij Barry
constant onder druk te houden en zo weer de spanning in de wedstrijd terug brengen.
Het belangrijke dubbel was de volgende wedstrijd. En moest gewonnen worden door AAC
Cosmos. Ook hier was het verschil in de games weer erg miniem. Maar FVT won wel in 3
games.
Na de pauze was het weer de beurt aan Muha Mehmedovic. Vorig jaar in de competitie kon
hij Segun Toriola het erg lastig maken. Maar dit keer kon de tobbende Muha het Segun niet
moeilijk maken. Hij won weliswaar een game van de kopman van FVT, maar niemand
geloofde in een overwinning van Muha. Na een vroeg opgelopen achterstand in de vierde
game, gooide Muha de handdoek in de ring en verloor kansloos zijn partij.
Mehmedovic-De Boer
9-11 12-14 13-15
0-1
Vanvinckenroye-Toriola
6-11 11-13 9-11
0-1
De Cock-Wijers
10-12 11-8 11-9 12-10 1-0
De Cock/Vanvinckenroye- Toriola/De Boer 9-11 7-11 10-12 0-1
Mehmedovic- Toriola
9-11 5-11 11-7 5-11
0-1
Eindstand
1-4

