
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Veteranen 
 

Halve finale 
 
15-6 
 
Oud Ootmarsum – Nooit Gedacht  1-0 
Vanavond is de eerste halve finale verschoten tussen Oud Ootmarsum en Nooit Gedacht. 
Een herhaling van de laatste finale. 
Nooit Gedacht begon het openingsschot sterk en nam een kleine voorsprong. Deze was na 
het tweede schot teniet gedaan, maar door een paar minderen schoten van de kant van Oud 
Ootmarsum nam Nooit Gedacht toch een kleine voorsprong. Achter op de baan was er een 
super lang schot van Oud Ootmarsum waarop Nooit Gedacht geen antwoord had.  
Al snel kwam Oud Ootmarsum op ongeveer een half schotlengte voorsprong.  
Door sterk schieten van de kant van Oud Ootmarsum werd de voorsprong gestaag 
uitgebouwd en bleef een tijdje rond een schotlengte verschil hangen.  
Oud Ootmarsum bleef sterk schieten en Nooit Gedacht had hier geen antwoord op. 
Uiteindelijk werd met twee schoten verschil gewonnen door Oud Ootmarsum. 
Volgende week woensdag is de return in Noord Deurningen. 
Nico Leussink 
 
Lattrop Breklenkamp – De Toekomst  0-1 
Onder voortreffelijke omstandigheden is de wedstrijd verschoten op de Lattropperveldbaan. 
Het werd echter een eenzijdige wedstrijd door een oppermachtig De Toekomst. 
Menig senioren team had tegen De Toekomst geen kans gehad. 
Lattrop Breklenkamp verloor dan ook met 3 schoten achterstand.  
Mede door enkele mindere schoten aan het begin van de wedstrijd lag LB na de 1e ronde al 
1,5 schot achter. 
De 2e ronde werd door geforceerd schieten van LB de achterstand nog groter. 
De 3e ronde ging mooi gelijk op en biedt perspectief voor de return volgende week 
woensdag bij De Toekomst. Terechte einduitslag van 0-1 
Willy Baalhuis  
 
22-6  
 
Nooit Gedacht  - Oud Ootmarsum  0-1 
Oud Ootmarsum begon met een erg lang openingsschot van Jan Bonke van 165 meter.  
Nooit Gedacht bleef hier, mede door een slechte val, 20 meter achter.  
Oud Ootmarsum bleef gestaag doorschieten en kwam halverwege op een schot voorsprong.  
Deze kwam in het vervolg niet meer in gevaar doordat alles goed was van Oud Ootmarsum 
en ze wonnen met 1.5 schot voorsprong. De Toekomst is gewaarschuwd. OO succes in de 
finale. 
Rene Oude Griep  
 
De Toekomst - Lattrop Breklenkamp   1-0 
De Toekomst begon voortvarend aan de wedstrijd en gaf Lattrop vanaf het begin het 
nakijken.  
Na ca. 10 schoten was het verschil al twee schoten in het voordeel van de thuisclub. 
Deze maakte geen fouten en door enkele mindere schoten van Lattrop, die geforceerd 
moesten gooien om de achterstand weg te kunnen werken, werd er uiteindelijk met ruim 4 
schoten verschil gewonnen door De Toekomst. 
Lattrop was een goede ploeg en we hebben er samen een lekker pilsje op gedronken, maar 
ze waren geen partij voor de Toekomst in deze twee wedstrijden in de halve finale. 
Op naar 3 juli. 
B.J.A. Siers 
 
3 juli de finale: De Toekomst tegen Oud Ootmarsum. 


