
De verslagen van de cupwedstrijden halve finale. 
 

Junioren 
 

CUP-klasse 
 
13-6 
Reutum – De Brink  0-1 
 
 
Nooit Gedacht - Ons Streven    0-1 
Lange tijd ging het gelijk op. Aan het laatst liep Ons Streven weg door te veel minder schoten 
aan de kant van NG. 
Rene Oude Griep 
 
20-6 
De Brink – Reutum 1-0 
Vanavond was de returnwedstrijd tussen de junioren van De Brink en Reutum.  
Gezien het verschil in de eerste wedstrijd, zou dit voor De Brink geen problemen mogen 
opleveren.  
De Brink opende sterk en Reutum bleef een 15 meter achter. Dit verschil werd door De Brink 
in de volgende schoten vergroot tot een half schot. Echter het 5e schot ging volledig de mist 
in en Reutum lag ineens 30 meter voor. Deze achterstand werd echter snel teniet gedaan 
door De Brink.  
In de 2e ronde kwam De Brink zelfs op een schotlengte voorsprong.  
In de 3e ronde ging het iets meer gelijk op en werd de voorsprong niet veel groter, maar in 
de 4e ronde knalde De Brink er nog een eindoffensief uit en werd er uiteindelijk ruim 
gewonnen met een verschil van 2,5 schotlengte.  
De mannen gaan vol vertrouwen de finale in, die op zondag 3 juli om 11:45 uur wordt 
verschoten op de baan van Ons Streven in Tilligte. 
Frank Groeneveld 
 
Ons Streven – Nooit Gedacht   1-0 
De junioren hebben vanavond met 2 schoten gewonnen van Nooit Gedacht.  
Bjorn ten Dam 
 
 
Finale 3-7 
De Brink – Ons Streven 
 
 

 
 
  



A-klasse 
 
13-6     
Beuningen – De Toekomst   1-0 
André Luttikhuis 
 
Nooit Gedacht – Steeds Vooruit 1  1-0 
Lange tijd erg spannend. In derde ronde liep NG weg door goede schoten van NG. Verschil 
uiteindelijk 1 worplengte. 
Rene Oude Griep 
 
20-6 
De Toekomst – Beuningen   
De wedstrijd leek in eerste instantie niet zo spannend te worden want vanaf het begin liet 
Beuningen de ambitie zien om in de finale te komen. Ze liepen in de eerste twee rondes 
ongeveer anderhalf schot weg van de thuisclub, mede door enkele mindere schoten van 
deze laatste. 
In de derde ronde draaide het echter om en liet De Toekomst zien dat ze best wel goed 
kunnen schieten en door enkele mindere schoten van Beuningen wisten ze de achterstand 
terug te brengen naar een kleine voorsprong.  
In de vierde ronde was het echter weer stuivertje wisselen en door een minder schot van een 
van de jongste schutters van De Toekomst kwam Beuningen weer ruim voor te liggen. De 
thuisclub wist er echter nog enkele zeer goede schoten uit te persen zodanig dat het laatste 
schot de beslissing moest brengen.  
De Toekomst deed een goed schot maar Beuningen wist dit toch te overbruggen en won 
uiteindelijk met ca. 10 meter voorsprong. 
De Toekomst wenst Beuningen veel sterkte in de finale. 
B.J.A. Siers 
 
 
Steeds Vooruit – Nooit Gedacht   0-1 
René Nordkamp 
 

 

Finale 3-7 

Beuningen – Nooit Gedacht  



B-klasse 
9-5 
Nooit Gedacht – Beuningen  0-1 
Erik Baalhuis 
 
16-5 
Beuningen – Lattrop Breklenkamp  1-0 
Door Beuningen B met 1,5 schot gewonnen . Na 2 rondes lag LB 10 cm voor. Op het 
achterste deel van de baan gooide Beuningen beter en liep uit naar een voorsprong van 1,5 
schot. 
André Luttikhuis 
 
23-5 
Nooit Gedacht - Lattrop-Breklenkamp 1-0 
Nooit Gedacht begon goed aan de wedstrijd en nam direct een ruime voorsprong. Door een 
paar goede schoten van Lattrop-Breklenkamp kwamen ze nog wel iets terug maar nooit echt 
in de buurt van het goed schietende Nooit Gedacht. Na een minder schot van Lattrop-
Breklenkamp kwam Nooit Gedacht een schot voor te liggen. Nooit Gedacht bouwde dit 
daarna uit tot bijna 2 schoten. 
Erik Baakhuis 
 
30-5 
Beuningen – Nooit Gedacht 1-0 
1e ronde ging gelijk op. Een minder schot van Nooit Gedacht zorgde ervoor dat Beuningen 
een grote voorsprong kreeg.  
Beuningen bleef goed gooien en won met 2 schoten van Nooit Gedacht. 
André Luttikhuis 
 
13-6 
Lattrop Breklenkamp – Beuningen   0-1 
Lattrop was de eerste 3 ½  ronde goed bezig. Ze lagen steeds iets voor op Beuningen. 
Maar de laatste helft van de 4e ronde kwam Beuningen sterk terug en wonnen met een 
kleine voorsprong. 
Het was een spannende en leuke wedstrijd, met het resultaat 0-1. 
Danielle Monnikhof 
   
20-6 
Lattrop Breklenkamp – Nooit Gedacht   1-0 
Een zeer spannende wedstrijd, waarbij zowel Nooit Gedacht als Lattrop Breklenkamp om de 
beurt voor lagen.  
Beide teams schoten bijzonder hard, maar Lattrop Breklenkamp liep bij de laatste schoten 20 
meter uit met als resultaat 1-0. 
Wilfried Monnikhof 
 
27-6  beslissingswedstrijd 
Lattrop Breklenkamp – Nooit Gedacht  0-1 
Op de baan van Noord Berghuizen werd de beslissingswedstrijd tussen Nooit Gedacht en 
Lattrop-Breklenkamp gegooid.  
Nooit Gedacht begon zeer goed aan de wedstrijd waar Lattrop-Breklenkamp een paar 
mindere schoten had. Hierdoor kwam Nooit Gedacht al snel een schot voor te liggen.  
Nooit Gedacht bleef goed schieten en bouwde de voorsprong verder uit.  
In de laatste ronde had Lattrop-Breklenkamp nog wel een paar lange schoten maar niet 
genoeg om het nog spannend te maken.  
Uiteindelijk won Nooit Gedacht met 1,5 schot voorsprong en mag het zondag in de finale 
opnemen tegen Beuningen.  
Erik Baalhuis 
 
Finale 3-7 

Beuningen – Nooit Gedacht   


