
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Senioren 
 

2e ronde 
 
19-5 
Beuningen – Steeds Vooruit  1-0 
Uitslag Beuningen - Steeds Vooruit 1-0  
Steeds Vooruit begon minder goed aan de wedstrijd en door de goede start van Beuningen 
was het verschil al snel een half schot.   
Beuningen bleef goed doorschieten en Steeds Vooruit kon de spanning niet terug brengen in 
de wedstrijd.  
Het uiteindelijke verschil was ruim 2 schoten.  
William Hobbelink 
 
Ons Streven – De Toekomst  0-1 
Vanavond moest een gehavend Ons Streven aantreden tegen de Toekomst.  
Ons Streven begon goed aan de wedstrijd en nam direct een voorsprong. Deze werd niet 
uitgebouwd en de Toekomst nam de voorsprong over en bereidde deze uit tot 40 meter.  
Na een misser in de 2e ronde van De Toekomst kwam Ons Streven weer voor te liggen. 
Deze voorsprong werd langzaam uitgebouwd tot 30 meter.  
Door 3 mindere schoten van Ons Streven nam de Toekomst een riante voorsprong van 50 
meter. Door enkele lange schoten van de heren uit Tilligte en enkele mindere schoten van de 
gasten uit Oldenzaal lag Ons Streven nog 10 meter achter bij het laatste schot.  
Een goed schot werd uitstekend geprepareerd door Laurens Maseland en de Toekomst won 
de wedstrijd met 20 meter.  
Bjorn ten Dam 
 
Lemselo – Lattrop Breklenkamp  0-1 
We begonnen op een mooie droge baan na al die regen vandaag.  
De eerste ronde kwam Lattrop voor. 
Lemselo kwam aardig terug.  
De tweede rond ging hetzelfde.  
De derde ronde liep Lattrop uit door het slechte gooien van Lemselo.  
John Linderhof 
 
Noord Berghuizen – Nooit Gedacht  0-1 
De scheidsrechter van Mander is niet komen opdagen en met goedvinden van beide partijen 
heb ik de wedstrijd geleid.  
Het was wel een spannende wedstrijd de eerste ronde. 
Daarna nam Nooit Gedacht afstand, omdat Noord ook niet volledig was, en bouwden het zo 
uit tot een schot en daarna kwam Noord ook niet meer dichterbij. 
De mogelijkheid was er wel maar Noord deed als antwoord op het slechte schot van Nooit 
Gedacht een slecht schot, waardoor het resultaat niet meer werd beïnvloed. 
Gerrit Franke 
 
Door een misverstand is Mander niet als scheidsrechter aanwezig geweest. 
Het wordt hen niet aangerekend. 
Jan Tijman op Smeijers. 
 
 
2-6 
Steeds Vooruit – Beuningen   0-1 
 
 
 
 
 



De Toekomst – Ons Streven  1-0 
Vanavond stond de return op het programma tegen Ons Streven.  
OS begon minder goed aan de wedstrijd, het losschot werd niet goed geplaatst, waardoor 
DT direct 20 meter voorsprong kon pakken. Gaandeweg de eerste ronde liep DT verder uit, 
mede door goede schoten van Sven Olde Keizer en Raymond Velthuis, tot bijna een 
schotlengte voorsprong.  
Achterop de baan verzaakte DT om de genadeklap uit te delen, een minder geplaatst schot 
van de thuisploeg zorgde ervoor dat OS goed terug kon schieten tot aan de bocht. 
Vervolgens brachten mindere schoten van de thuisploeg OS weer in het zadel.  
Door lange schoten van de Tilligtenaren, waar Rick Rekers uitblonk, en mindere schoten van 
DT was de voorsprong bij het laatste schot nog maar 10 meter.  
Thijs Meijer haalde alles uit de kast, maar Laurens Maseland wist zijn schot te pareren 
waardoor DT ook deze wedstrijd won. 
Emiel Haamberg 
 
Nooit Gedacht – Noord Berghuizen  1-0 
De bezoekers hadden het betere losschot en kwamen zo een aantal meters voor. Door een 
aantal mindere worpen van Noord Berghuizen kwam Nooit Gedacht echter ruim langszij, en 
doordat bij de thuisploeg lange tijd alles raak was liep de voorsprong op tot ruim anderhalf 
schot. Het verzet bij Noord Berghuizen leek gebroken, en ondanks een kleine opleving liep 
het verschil op tot 2 schoten. Door een uitstekend schot van uitblinker Mathijs Boersma 
haalde Nooit Gedacht hierdoor redelijk eenvoudig de halve finale plaats binnen. 
Rutger Johannink 
 
Lattrop Breklenkamp - Lemselo  0-1 
Lemselo begon zeer sterk aan de wedstrijd en pakte na 4 schoten een voorsprong van 50m. 
Gaandeweg de wedstrijd kwam LB bijna weer op gelijke hoogte uiteindelijk heeft Lemselo 
verdiend gewonnen met 10 meter door een enorm lang schot van Dennis Monnikhof. 
Michel Ruel 
 
 
 
9-6 
Lattrop Breklenkamp - Lemselo       beslissingswedstrijd  1-0 
Lemselo begon goed aan de wedstrijd en kwam op een mooie voorsprong. 
Door een minder schot van Lemselo kwam Lattrop weer terug.  
De tweede ronde ging het gelijk op.  
De derde ronde kwam Lattrop op voorsprong en dat gaven ze niet meer uit handen en 
daardoor gingen ze er met de winst van door.  
John Linderhof 
 
 


