De verslagen van de cupwedstrijden 1e ronde.
Junioren
9-5

CUP-klasse

1e ronde

Nooit Gedacht – Ons Streven
1-0 Erik Baalhuis
Lemselo – De Brink
De wedstrijd ging de eerste ronde aardig gelijk op. Vanaf de tweede rond begon De Brink
steeds verder uit te lopen.
Dit kon Lemselo niet meer in halen. De Brink heeft verdiend gewonnen. Proficiat.
John Linderhof
Beuningen - Reutum
Na een gelijke start liep Reutum uit op Beuningen.
Dit pakte Beuningen bijna helemaal terug in de bocht.
Toch pakte Reutum daarna weer de Koppositie en won uiteindelijk met een krappe 50 meter.
Rens Meijer
16-5 2e ronde
De Brink – Lemselo
De Brink heeft vanavond thuis gewonnen van Lemselo in de cup-klasse junioren.
Dankzij een hevige regenbui, werd besloten om iets later te beginnen met de wedstrijd. De
losschoten waren van beide teams voortreffelijk, waarbij ze beide al in de bocht lagen, met
een kleine voorsprong voor Lemselo. Deze voorsprong hield Lemselo vast totdat De Brink
met het 6e schot de leiding overnam. Door sterk door te schieten kwam De Brink met het
12e schot op een schotlengte voorsprong. Daarna werd het verschil snel groter, mede door
zeer goede schoten aan Brinkzijde en een paar mindere van Lemselo. Na 16 schoten was
het verschil al 2 schoten. Daarna bleven de teams gelijk tegen elkaar op schieten, maar na
het omlegpunt sprintte De Brink naar zelfs 3 schoten voorsprong op het einde.
Frank Groeneveld
Ons Streven – Nooit Gedacht
Vanavond was Ons Streven een stuk beter bij de les als vorige week. Nooit Gedacht kende
enkele mindere schoten waardoor het tot de helft een gelijkwaardige wedstrijd was. In het
laatste deel van de wedstrijd liepen de jongens uit Tilligte weg naar een voorsprong van 1
schot.
Bjorn ten Dam
Reutum – Beuningen
1-0 Gerald Hesselink
23-5 beslissing
Nooit Gedacht – Ons Streven
De beslissingswedstrijd op Noord Berghuizen baan werd in een spannende wedstrijd met
een verschil van 5 meter gewonnen door Nooit Gedacht.
Erik Baalhuis
30-5 beslissing op de 4e plek in de halve finale
Lemselo – Beuningen – Ons Streven 0-1-2
Ons Streven begon matig aan de wedstrijd. 1e ronde was voor Lemselo. Zij lagen toen 60
meter voor. 2e ronde begon Ons Streven beter te gooien. In het begin van de 3e ronde
kwam Ons Streven op voorsprong. Lemselo en Beuningen gooiden deze ronde wat minder.
De laatste ronde kwamen Beuningen en Lemselo terug in de ronde. Maar Ons Streven hield
de topschutter over en won de wedstrijd met 6 meter tov Beuningen. Lemselo kon de laatste
ronde niet meer meekomen en verloor de wedstrijd.
Bjorn ten Dam

A-klasse
9-5

1e ronde

Steeds Vooruit 2 - Beuningen
Na een spannend begin van de wedstrijd , werd de voorsprong van Steeds Vooruit groter .
Dit tot halverwege de wedstrijd toen de rollen werden omgedraaid en Beuningen met grote
voorsprong de wedstrijd heeft gewonnen.
René Nordkamp
Lattrop Breklenkamp - Nooit Gedacht
De eerste 2 ronden ging het mooi gelijk op, zeer spannend.
Daarna kwam Nooit Gedacht elk schot een beetje verder voor te liggen.
Met als resultaat 0-1.
Wilfried Monnikhof
De Toekomst – Steeds Vooruit 1
De Toekomst tegen Steeds Vooruit 1 op een uitstekende baan was een eenzijdige wedstrijd
door lange schoten van de junioren van de thuisclub.
Al na 5 schoten zat de Toekomst op rozen met een schotlengte voorsprong.
Dit hebben ze niet meer uit handen gegeven en ondanks een eveneens goed schietend
Steeds Vooruit, waarvan de spelers echter
vaart te kort kwamen, wist de thuisclub uiteindelijk met bijna drie schotlengtes te winnen.
Volgende week maandag de uitwedstrijd tegen hetzelfde team.
Ben Siers
16-5 2e ronde
Steeds Vooruit 1 – De Toekomst
0-1 René Nordkamp
Beuningen – Steeds Vooruit 2
Beuningen A heeft met 3 schoten gewonnen van Steeds Vooruit A2.
André Luttikhuis
Nooit Gedacht – Lattrop Breklenkamp
Nooit Gedacht – Lattrop Breklenkamp 1-0
Nooit Gedacht begon erg sterk en lag al snel 1 schot voor. De rest van de wedstrijd bleef het
verschil tussen de 1 en 2 schoten waardoor Nooit Gedacht zich plaatste voor de halve finale.
Rene Oude Griep
30-5 beslissing om een 4e plek in de volgende ronde
Steeds Vooruit 2 – Steeds Vooruit 1 – Lattrop Breklenkamp
Winnaar van de wedstrijd is Steeds Vooruit 1 geworden met een kleine voorsprong op
Steeds Vooruit 2 en Lattrop Breklenkamp.
René Nordkamp

B-klasse
9-5
Nooit Gedacht – Beuningen
0-1 Erik Baalhuis
16-5
Beuningen – Lattrop Breklenkamp
Beuningen B - Lattrop Breklenkamp 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 LattropBreklenkamp 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

