Superseniors-Hold-VM i Kroatien, September 2019.
Referat fra H80+-holdet.
Det ældste danske hold bestod i år af: Niels Thiesen (i år "Playing
Captain"), Frank Gaba, Per Krogh og Peter Jessen.

Niels var igen vores fremragende holdkaptajn, der forud havde sørget
for alle praktiske formaliteter (tilmelding, flybilletter, taxaer, indlogering
i Umag, flag og gaver til modstanderne m.m.m.)!
På afrejsedagen stod Niels allerede kl. 10.30 på stationen i Kastrup for
omsorgsfuldt at modtage "vort unge håb", 1. HS, Frank, der ankom i
god tid fra Odense, og således at Niels allerede en time senere havde
fået samling på holdet, som han styrede sikkert ned på plads i Umag.
Ved "Captains-meeting" næste dag magede lodtrækningen det således,
at vi kom i én af tre-nationspuljerne, idet vi var ialt 17 tilmeldte nationer;
derfor 3 x 3 og 2 x 4 i puljerne.
Vi kom således i pulje med U.S.A. og Kroatien!
A. Puljekampene.

U.S.A.: Som ventet blev 2.seedede U.S.A. en for stor mundfuld for os.
Et 3 - 0 nederlag, men Frank ville godt "bide skeer med de store"!
I 1.HS var han tæt på at slå Robert Quale, idet Frank efter 4/6, 6/2 nu
syntes at være tæt på at kunne "putte Bob i sækken" i Matchtiebreak.
Bob var synligt træt, men på snu vis sørgede han nu for, at banen i
løbet af knap 30 min. blev flot fejet og vandet, inden matchen atter
blev genoptaget! Og nu var Robert atter blevet frisk og superfokuseret
og hjemførte M.T.'en med 10-4.
Nå, men i de andre to kampe havde amerikanerne helt styr på det,
uden at vi tre andre dog blev helt ydmygede (4 partier måtte de
afgive til os i hver kamp)!
Kroatien: Her var det os, der var klart bedst i alle tre kampe!
3 - 0 til os, idet vi kun afgav ét parti i hver af kampene.
B. Playoff-kampene.
Schweiz. Lodtrækningen resulterede nu i, at vi skulle spille mod Schweiz,
der i deres pulje havde spillet rigtigt godt mod top-seedede Sverige!
Taberlandet ville derefter gå ud af turneringen med en 10. plads, mens
vinderne ville kunne fortsætte; altså en meget vigtig hurdle, vi skulle over!
Peter fik i 2.HS en "gysermatch" på ca. 2 1/2 time mod sin schweiziske
navnebror Peter, men fik dog efter et par skiftevise matchbolde hevet
sejren hjem med 4/6, 7/5, 12/10. De to næste kampe måtte også
igennem tiebreaks: 1.HS :Frank 6/2, 7/6 og HD: Niels og Per 6/3,7/6.
I doublen forstod man helt, hvorfor Niels er så glad for at spille med ”Klippen Per”.
Uha! Men altså 3-0 til os og videre i turneringen om 6.- 9. pladserne!
Frankrig (5-seedede). Peter havde nu vænnet sig til at afslutte med en M.T., men i
første kamp mod Frankrigs 2.HS nøjedes han denne gang med en to-timers
kamp og vandt 6/4,1/6,10-4. Frank var langt bedre til at få afgjort sin 1.HS
med 6/2, 6/3, mens Niels og Per i den betydningsløse HD nøjedes med at
snuppe 2x2 partier! 2 -1 til DK og vores første sejr nogensinde over F.
Australien (4-seedede). De meget dygtige australske spillere vandt sikkert kampen
om 6. pladsen med 3-0! Frank kunne dog tage 5 partier fra den meget
dygtige Bob Howes, mens vi i de to andre kampe måtte tage til takke med
et parti pr. sæt.
Konklusion: 7.pladsen er faktisk det bedste resultat, som vores "FørkrigsGeneration" nogensinde har kunnet opnå!
Holdet siger DTV mange tak for at have tilladt og støttet vores deltagelse
i VET-VM endnu engang! En rigtig dejlig oplevelse med fortræffeligt kammeratskab på holdet! P.J.
P.S.: Da vort hold jo gennem hele dette tiår har haft tilnavnet "De gamle
Ruiner", så var vi jo dermed atter forpligtigede til på vores fridag at tage
på en kulturel ekskursion til de smukke venetianske palæer i Porec!

