
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Veteranen 
 

2e ronde 
 
18-5 
Oud Ootmarsum – Ons Streven  1-0 
Op de goed geprepareerde Springendalbaan begon Oud Ootmarsum goed aan de wedstrijd 
door een kleine voorsprong te nemen.  
Maar halverwege de eerste ronde was er door pech toch ineens een achterstand.  
Niet uit het veld geslagen werden de rollen achter op de baan toch weer rechtgezet en ging 
het stuivertje wisselen door.  
In de tweede ronde bleken beide teams goed aan elkaar gewaagd. Er werd goed geschoten 
en er was nimmer een grote voorsprong voor één van beide teams.  
De spanning werd in de laatste ronde dan toch wat te groot voor Ons Streven.  
Door goede schoten van Oud Ootmarsum en twee mindere van Ons Streven was daar toch 
zo maar ineens een verschil van bijna een schotlengte.  
Doordat Oud Ootmarsum achter op de baan het strategisch net wat beter voor elkaar had, 
liep de voorsprong snel op tot bijna twee schoten en werd Oud Ootmarsum terecht winnaar. 
Het beloofd een mooie strijd te worden in Tilligte met twee teams die behoorlijk aan elkaar 
gewaagd zijn.` 
 
25-5 
 
Nooit Gedacht – Dorp Boer  1-0 
Dorp Boer heeft zich afgemeld. 
Erik Baalhuis 
 
Noord Berghuizen – De Toekomst  0-1 
Noord Berghuizen heeft thuis met 3 schoten verschil verloren van De Toekomst. 
Patric Kristen 
 
1-6 
 
Ons Streven - Oud Ootmarsum  0-1  
Oud Ootmarsum was direct de toonaangevende partij en bouwde langzaam een voorsprong 
op. Verdiend gewonnen met ruim 1 schot voor. Veel succes verder. 
Harry Scholtenhave 
 
Dorp Boer – Nooit Gedacht   0-1 
Het was een uitermate spannende strijd op de baan van Dorp Boer.  
Na de eerste ronde lagen beide teams vrijwel gelijk met een geringe voorsprong van de 
mannen in het blauw. Door een aantal mindere schoten van Dorp Boer kwam Nooitgedacht 
na twee ronden op een kleine voorsprong.  
In de derde ronde werd het na een paar missers van de mannen uit Noord Deurningen nog 
erg spannend en nam Dorp Boer een voorsprong van 20 meter.  
Door enkele mindere schoten van Dorp Boer op het eind van de derde ronde werd Nooit 
Gedacht toch de uiteindelijke winnaar van deze spannende wedstrijd.   
Hans Lammers 
 
Beuningen – Lattrop Breklenkamp   0-1 
Lattrop Breklenkamp had een betere start dan Beuningen. Na de eerste ronde lag Lattrop 
Breklenkamp 13 meter voor. 
De 2e ronde produceerde Beuningen mindere worpen en Lattrop Breklenkamp liep langzaam 
weg tot 1 worplengte. 
In de 3e ronde probeerde Beuningen terug te komen, maar dat ging niet zoals gewenst. 
Lattrop Breklenkamp won met 1 schot en 15 meter voorsprong. 
André Luttikhuis 



De Toekomst – Noord Berghuizen  1-0 
Verslag volgt nog. 
Ben Siers 
 
 
8-6 
 
Lattrop Breklenkamp – Beuningen  1-0 
Onder zeer natte omstandigheden was Lattrop-Breklenkamp de verdiende winnaar. 
In het begin kwam Beuningen voor te liggen, maar na 3 schoten werd dit omgedraaid en gaf 
Lattrop-Breklenkamp dit niet meer uit handen. 
Ondanks dat halverwege de wedstrijd Beuningen nog weer een paar meter voor kwam, door 
een afzwaaier van LB, werd er weer snel orde op zaken gesteld door LB. 
De wedstrijd werd daarna gedegen uit geschoten. 
Willy Baalhuis 


