FVT/DE KEIJ OOK NU WEER
VEEL TE STERK VOOR AAC COSMOS
AAC Cosmos heeft ook in haar tweede finale wedstrijd tegen FVT/De Keij in Rotterdam een
fikse nederlaag geleden. Met 4-0 wisten de spelers van FVT de eerste belangrijke prijs in het
seizoen ten koste van AAC Cosmos binnen te halen.
De gehele week heeft de technische staf gewikt en gewogen. Moest er wat aan de opstelling
veranderd worden? Was het misschien beter om Jorg tegen Toriola te laten beginnen of
moesten we erop vertrouwen dat eindelijk Muha zijn normale niveau zou halen en eindelijk
weer eens een belangrijk potje tegen De Boer zou gaan winnen?
En zou Davy zijn stijgende lijn in niveau kunnen doortrekken tegen Wijers en hem het
moeilijk maken?
Uiteindelijk werd er besloten om met de normale opstelling te spelen. Ook FVT ’s Aad
Kwakkelstein had geen verrassing in petto.
Dus de eerste wedstrijd was tussen Davy en Segun Toriola. Wat was het onverwacht
spannend! De eerste game ging nog zoals verwacht. Maar de volgende games liet Davy zien
dat hij op de weg terug is. Met geweldige slagenwisselingen wist hij Segun het erg moeilijk te
maken. Verrassend won Davy de volgende 2 games. Nu moest Segun aan de bak.
In de vijfde game was het weer erg close. Met een 8-9 voorsprong hing er een enorme
sensatie in de lucht. Na een time out van Segun kon Davy een paar relatief gemakkelijke
ballen net niet op tafel houden en moest hevig teleurgesteld zijn meerdere erkennen.
Daarna was het de beurt aan Muha tegen De Boer. De laatste partijen gaven te zien dat het
verschil in games bijna altijd maar 2 was. Ook nu was dat de eerste games zo. Telkens kwam
hij na een vroeg opgelopen achterstand terug. Met soms geweldige backhand smashes wist hij
De Boer regelmatig uit zijn evenwicht te brengen. In de tweede game was het weer eens 9
tegen 9. Muha aan service. Korte service op backhand van Michiel. De return van de
geweldige blokker viel dood via het net op tafel. Wat een pech. Ook de volgende service wist
Michiel op dezelfde manier te retourneren! Weer een game verloren, met op het eind een hele
hoop onrecht zie je Muha denken. Natuurlijk was hij totaal ontgoocheld en kon in de
volgende game geen enkele vuist meer maken. Totaal ontgoocheld moest hij weer de eer laten
aan Michiel.
Om een beetje in de race te blijven moest nu Jorg tegen Wijers zien te winnen. Toch een
beetje last hebbend van zenuwen, wist Jorg de eerste game toch nog binnen te halen. Je zag in
de volgende games dat Jorg niet in goede doen was. De ballen die normaal een piece of cake
zijn voor Jorg, werden nu door de Veldhovenaar verkrampt door stress fout geslagen.
Daardoor kon Wijers gemakkelijk met soms schitterende slagen aan de goede kant van de
score te blijven. Door zijn overwinning was het voor AAC Cosmos schier onmogelijk om nog
te winnen. Het dubbel Davy/Jorg probeerden nog wel tegen Toriola/De Boer het beste er van
te maken. Maar het geloof in een goed resultaat was er niet. Teleurgesteld verloren onze
spelers kansloos in 3 games.
Daarmee was de overwinning van FVT/De Keij een feit. Over de twee wedstrijden waren ze
de sterkste. Wat een niveau. En wat een wil om te winnen!
Uitslagen:

Toriola-Vanvinckenroye 11-4 9-11 10-12 11-5 11-9
1-0
De Boer- Mehmedovic
11-9 11-9 11-4
2-0
Wijers-De Cock
8-11 11-5 11-6 11-8
3-0
Toriola/De Boer- Vanvinckenroye/De Cock 11-5 12-10 11-6 4-0

