De verslagen van de finales KTO cupwedstrijden.
Senioren
Beuningen – Nooit Gedacht 1-0
Dit keer waren het Nooit Gedacht en Beuningen die in de finale stonden.
Beuningen begon met een goed openingsschot en lag direct 20 meter voor.
Wist dit in de eerste ronde uit te bouwen naar ongeveer 30 meter.
Nooit Gedacht bleef goed volgen en het verschil bleef gelijk.
De tweede ronde begonnen beide partijen met wat mindere schoten, maar halverwege deed
Nooit Gedacht twee slechte schoten, waardoor ze op een worplengte achter kwamen.
Beuningen wist dit tot het einde vast te houden en won uiteindelijk met een schot en 28
meter de finale.
Erik Groener

V.l.n.r. knielend: Richard Benneker, Gijs Senger, Lucas Hobbelink en Remco Zanderink.
Staand: Daan Rolink, Guus Hoonberg, William Hobbelink, Bas Senger en Luuk Zanderink.
Reserves (niet op de foto): Reamon Groener en Luke Rolink.

Veteranen
Oud Ootmarsum – De Toekomst 1-0
De finale in de veteranencup seizoen 2021-2022 ging tussen de teams van Oud Ootmarsum
en De Toekomst.
Oud Ootmarsum wist de finale te bereiken door in de poule de winnaar te worden tussen
henzelf, Lattrop Breklenkamp en Lemselo.

In de tweede ronde werd afgerekend met de veteranen van Ons Streven en in de halve
finale met Nooit Gedacht.
De Toekomst werd poulewinnaar in een team met daarin ook Dorp Boer en Rossum.
In de tweede ronde wisten ze te winnen van Noord Berghuizen en in de halve finale van
Lattrop Breklenkamp.
Beide teams hadden dus nog geen enkele wedstrijd verloren wat het vooruitzicht verschafte
van een spannende finale en de toeschouwers werden hierin niet teleurgesteld.
Beide teams openden goed met een kleine voorsprong voor DT die echter met het tweede
schot werd tenietgedaan door een minder goed geplaatste worp en OO pakte hier 30 meter.
Dit hield tot bijna het einde van de eerste ronde stand, totdat ook OO enkele mindere
schoten deed en op het eind van de eerste ronde was de stand weer gelijk.
De Toekomst opende de tweede ronde met een zeer goed schot van Marcel Zwiers en pakte
30 meter. Door een aantal goede worpen achter elkaar werd het tegen het einde van de
tweede ronde ca. 60 meter voorsprong voor DT. Twee mindere schoten en twee goede
eindworpen van OO bracht het verschil terug tot 20 meter. De derde ronde begon iets minder
voor DT en OO wist een kleine voorsprong te nemen. Gedurende het verloop van de derde
ronde bleven de teams tegen elkaar opgewassen en uiteindelijk moest het laatste schot de
beslissing brengen. Het laatste schot van De Toekomst van Rolf olde Weghuis kreeg niet
een erg gelukkige val, maar behaalde nog wel de nodige meters. Toen moest OO dus nog
wel aan de bak om dit schot voorbij te komen en Jan Bonke had een goed schot. De kloot
raakte onderweg nog wel een bult in de baan maar wist toch de kloot van DT voorbij te rollen
met een uiteindelijk verschil van ca. 10 meter. Al met al een spannende wedstrijd en een
visitekaartje voor de mooie klootschietsport.
De Toekomst feliciteerde Oud Ootmarsum met hun winst en beide teams keken al vooruit op
het komende seizoen.
Ben. Siers

Staand: Ronny Busscher, Harrie oude Vrielink, Erik Bonke, Jan Bonke, Peter Beld en Erik Morsink.
Onder: Walter Koldemeule, Nico Leussink en Hans Morsink. (Gerrit Hofste ontbreekt op deze foto.)

Junioren CUP-klasse
Ons Streven – De Brink 0-1
De 1e ronde kenmerkte zich door spanning, waardoor de schoten niet zuiver geplaatst
werden. De Brink nam een kleine voorsprong, maar raakte die aan het einde van de 1e
ronde kwijt en Ons Streven nam een voorsprong, die in de 2e ronde uitgebouwd werd tot wel
70 meter.
In de 3e ronde gooiden de jongens van De Brink de schroom van zich af en produceerden
allemaal lange schoten en boog de achterstand om in een voorsprong, die snel werd
uitgebreid tot bijna een schot bij het ingaan van de laatste ronde.
Ook deze ronde kon Ons Streven niet meer bijbenen en liep De Brink verder uit naar ruim
1,5 schot op het eind.
Frank Groeneveld.

Bovenste rij: van links naar rechts: Chiel Bekhuis (leider), Bill Kottink, Mika Smellink, Wessel
Broekhuis, Lars Groeneveld (reserve) en Erik Kamphuis (leider)
Onderste rij: van links naar rechts: Cisse Luft, Tim Hendriks en Julian Groeneveld

Junioren A-klasse
Beuningen – Nooit Gedacht 1-0
Nooit Gedacht startte sterk en pakte 20 meter.
Het schot daarna kwam Beuningen al weer voor.
Zo wisselde de wedstrijd tot dat Nooit Gedacht een paar mindere schoten produceerde.
Beuningen lag op de helft 50 meter voor in de 3e ronde werd het verschil iets minder.
De laatste ronde kwam Nooit Gedacht dichterbij, maar bleef Beuningen goed gooien en won
uiteindelijk metb30 meter.
Erik Groener

V.l.n.r. knielend: Tom Eppink, Luuk Eppink en Jan Hoonberg.
Staand: Milan Engelbertink, Teun Luttikhuis, Merle Aveskamp en Stef Aveskamp.
De leiders: Martin Rolink en Rudi Engelbertink

Junioren B-klasse
Beuningen – Nooit Gedacht 1-0
Beuningen startte goed en liep langzaam weg bij Nooit Gedacht.
Op de helft lag Beuningen 1 schot voor.
Nooit Gedacht deed zijn best en het schot ging eruit, maar Beuningen bleef goed gooien.
Uiteindelijk won Beuningen met 1 schot en 30 meter.
Erik Groener

V.l.n.r. knielend: Jason Huntjes en Derk Groeneveld.
Staand: Siem Groeneveld, Mathijs Evering, Rubben Eppink en Tessa Koehorst.
Leiders: Bennie Nijhuis en Raymond Koehorst.

