
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Veteranen 
 

20-4    1e ronde 
 
Groep 1 
Onder goede omstandigheden werd de wedstrijd vanavond geschoten waarbij Oud 
Ootmarsum de sterkste was. 
Lemselo had aan het eind van de wedstrijd een kleine achterstand op Lattrop Breklenkamp. 
Jos Peters, KV Lattrop Breklenkamp 
 
Groep 2 
Geen wedstrijd. 
 
Groep 3 
Door enkele mindere schoten aan de zijde van Noord pakte NG, dat zeer goed speelde, een 
ruime voorsprong. Dat gaven ze natuurlijk niet meer uit handen en won NG met ca 1,5 schot 
voorsprong. SV kwam kracht tekort om een rol van betekenis te kunnen spelen. 
Ben Leferink op Reinink 
 
Groep 4 
De winst werd pas bij het laatste schot beslist. De Toekomst was net iets sterker dan Dorp 
Boer. Rossum sloot de wedstrijd af met ruim een schotlengte achterstand. 
Gerrit Franke. 
 
 
 
 

4-5    2e ronde 
 
Groep 1 
Oud Ootmarsum 2 p, Lattrop Breklenkamp 1 p en Lemselo 0 p 
 
Groep 2 
Ons Streven startte sterk en pakte in 3 schoten 75 m. voorsprong. Beuningen kwam daarna 
iets terug. Ons Streven lag na de eerste ronde 40 meter voor. De 2e ronde schoot Beuningen 
goed en bleef bij Ons Streven. De laatste ronde kwam Beuningen voor na een misser van 
Ons Streven. Het laatste schot moest bepalen wie de winst binnen zou halen. Beuningen 
won met 25 meter. 
André Luttikhuis 
 
Groep 3 
NG 2 p, NB 1 p en SV 0 p.  
 
Groep 4 
Dorp Boer gaf De Toekomst lange tijd goed partij, maar moest in de laatste ronde afhaken 
door enkele missers. Rossum lag na de tweede ronde op grote achterstand, maar kwam nog 
in de buurt van Dorp Boer. Uiteindelijk hield Dorp Boer nog 35 meter voorsprong over. De 
Toekomst won van beide ploegen met twee schoten voorsprong. 
Arie Tijman op Smeijers  
  



 

11-5    3e ronde 
 
Groep 1 
Op deze derde speeldag traden de ploegen aan op de Springendalbaan van Oud 
Ootmarsum. Door de lange droge periode had de baan meer afwisseling van harde en 
zachte ondergrond en daardoor moest regelmatig goed bepaald worden waar de kloot langs 
geschoten moest worden.  
Ook in deze editie was Oud Ootmarsum weer oppermachtig. Lattrop Breklenkamp en 
Lemselo kwamen al snel op een onoverbrugbare achterstand.  
Interessanter was de strijd tussen Lattrop Breklenkamp en Lemselo. Door afwezigheid van 
een paar prominenten van de kant van Lattrop Breklenkamp rook Lemselo haar kansen om 
een punt te pakken.  
Vanaf het begin pakte Lemselo een kleine voorsprong die gestaag werd uitgebouwd. Door 
een paar mindere schoten van de kant van LB werd het halverwege de wedstrijd uitgebouwd 
naar meer dan een schotlengte verschil. Vervolgens consolideerde Lemselo en werd met 
een uiteindelijk verschil van bijna 2 schoten een punt gepakt.  
Uitslag dus: OO 2 punten, Lemselo 1 punt en LB 0 punten. 
Nico Leussink 
 
Groep 2 
De wedstrijd begon sterk voor Ons Streven met lange schoten, de voorsprong werd 
langzaam met enkele onderbrekingen, uitgebouwd. 
Na 24 schoten was de voorsprong 1,5 schot op Beuningen. Een verdiende overwinning voor 
de veteranen van Ons Streven. 
Harry Scholtenhave 
 
Groep 3 
NG 2 p, NB 1 p en SV 0 p.  
 
Groep 4 
De wedstrijd begon voortvarend en na de eerste ronde lagen de teams nagenoeg gelijk.  
In de tweede ronde begonnen De toekomst en Dorp Boer een lichte afstand te nemen van 
Rossum.  
In de derde ronde bouwden ze het uit tot bijna een schot op Rossum en ging de De 
Toekomst er weer met de winst tussen uit . 
Gerrit Franke 
 

Beslissingswedstrijd  
 
Beuningen – Ons Streven (groep 2) 
In onderling overleg is besloten om de beslissing aansluitend te verschieten.  
Omdat Ons Streven in goede vorm was, kroop Beuningen in de underdog positie. 
Daar zijn ze goed in, de beslissingswedstrijd werd met frisse moed gestart, Ons Streven 
begon slechter te schieten en Beuningen rook hun kansen. 
 
Uiteindelijk was de voorsprong van Beuningen 40 meter en een verdiende overwinning voor 
hen. 
Harry Scholtenhave 
 


