
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Senioren   Halve Finale 
 
16-6 
Lattrop Breklenkamp – Nooit Gedacht  0-1 
Lattrop Breklenkamp begon sterk aan de wedstrijd en kwam mede door een misser van 
Nooit Gedacht 60m voor. 
Gaandeweg de wedstrijd kwam NG door sterk schieten weer terug.  
Uiteindelijk kwam NG bijna 1 schot voor met nog 7 schoten te gaan.  
Dit werd uiteindelijk teruggebracht naar een kleine 60m verschil. 
Michiel Ruel 
 
19-6 
Beuningen – De Toekomst   1-0 
Na twee weigeringen begon Beuningen goed aan de wedstrijd. De voorsprong van 10 m 
werd gedurende de 1e ronde gestaag uitgebouwd tot 80 m. Door wat mindere schoten van 
Beuningen en lange schoten van De Toekomst leek de wedstrijd spannend te worden. Maar 
Beuningen begon op tijd weer goed te schieten. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen met 
anderhalf schot. 
William Hobbelink 
 
 
23-6 
De Toekomst – Beuningen  1-0 
Vanavond stond de return op het programma tegen Beuningen.  
De oefenschoten van Bas Senger bij het losschot beloofde weinig goeds voor de thuisploeg, 
Bas wist de kloot meermaals te plaatsen tot vooraan de bult bij de kantine.   
Bij de start van de wedstrijd was het uiteindelijke losschot van DT niet denderend, het 
losschot van Bas Senger was wederom perfect geplaatst achter de bult, alleen door de vaart 
eindigde de kloot in de wal. Gedurende de eerste ronde was het stuivertje wisselen tussen 
beide teams. Een minder schot van BE werd beantwoord door DT met een goed schot 
waardoor de thuisploeg een kleine voorsprong wist te pakken van 30 meter. Deze 
voorsprong waren ze alweer snel kwijt waarna het ook in de tweede ronde stuivertje wisselen 
was om de voorsprong. 
Door een minder schot aan het eind van de tweede ronde bij DT kon BE een grote 
voorsprong pakken. Dit deden ze niet, waardoor de voorsprong van BE minimaal bleef. 
Bij het ingaan van de derde ronde wist Laurens Maseland een fenomenaal schot te 
produceren waardoor DT een voorsprong wist te pakken van 30 meter. BE zette alles op 
alles om dit weer recht te trekken, maar produceerde mindere schoten. DT wist hier optimaal 
van te profiteren en bouwde de voorsprong steeds verder uit. 
Vooraan de baan produceerde BE een minder schot, waarna DT de wedstrijd eenvoudig kon 
uitgooien en uiteindelijk won met 60 meter voorsprong. 
Emiel Haamberg 
 
 
Nooit Gedacht - Lattrop Breklenkamp   1-0 
Onder perfecte condities schoot Nooit Gedacht geweldig uit de startblokken.  
Een voorsprong van 20 meter na het losschot werd binnen enkele schoten uitgebreid tot 
bijna een worplengte.  
De thuisploeg bleef geweldig doorschieten, en bouwde de voorsprong alleen maar verder uit.  
Halfweg de tweede ronde was het verschil dan ook al opgelopen tot bijna 2 schoten.  
Een mindere worp van de thuisploeg zorgde dat de bezoekers weer enigszins dichterbij 
kwamen, maar uiteindelijk had ook Lattrop Breklenkamp nog een aantal mindere schoten, 
wat resulteerde in een klinkende overwinning en finaleplek voor de thuisploeg. 
Rutger Johannink 
 
30-6   
beslissingswedstrijd De Toekomst - Beuningen 


