Cupfinales met verrassende wendingen op de Simbroekbaan
Onder zeer zomerse omstandigheden werden de cupfinales weer gegooid. De organiserende
vereniging Lemselo had alles prima verzorgd.
B-klasse junioren
De aftrap was voor de junioren B van Nooit Gedacht en Beuningen. Al snel bouwde Nooit Gedacht
een voorsprong op van een schotlengte. Na twee ronden lag Nooit Gedacht twee schoten voor. In de
tweede helft van de wedstrijd werden de schoten bij Nooit Gedacht minder secuur, waardoor de
voorsprong niet groter werd. Maar ook Beuningen kende mindere schoten, waardoor Nooit Gedacht
uiteindelijk verdiend won met drie schoten.

Cupklasse junioren Oud Ootmarsum - Vooruitzicht
Beide teams openden gelijk op. Oud Ootmarsum had een zeer lang schot wat goed werd door
gepareerd door Vooruitzicht. Vooruitzicht gooit goed verder en loopt snel uit richting twee
schotlengtes voorsprong. Na twee rondes was het verschil 1 1/2 schot. Oud Ootmarsum lijkt toch wat
meer moeite met het karakter van de baan te hebben. In het begin van de derde ronde had
Vooruitzicht een misser, waardoor het ‘schot’ eruit was. Met het ingaan van de laatste ronde had
Oud Ootmarsum de kans om behoorlijk dichterbij te komen, maar het schot was niet secuur genoeg.
Het verschil was bijna een schot. Na het draaien bij de grote bult kwam Oud Ootmarsum toch nog
iets dichterbij, maar Vooruitzicht won overtuigend met bijna een schot voorsprong.

A-cup junioren Nooit Gedacht - Reutum
Reutum begon met 20 m voorsprong. Nooit Gedacht dat op papier beter zou zijn, had moeite met de
baan. Reutum liep uit naar een schotlengte voorsprong. Een enorm lang schot naar de bocht hield
Nooit Gedacht in de race. Bij de grote bult kende Reutum enkele mindere schoten, waardoor Nooit
Gedacht voor het eerst voor kwam te liggen. Nooit Gedacht liep langzaam uit naar 3/4 schot
voorsprong als de laatste ronde begint. Daarin kwam Nooit Gedacht, als een diesel, pas echt op gang
en sloot de wedstrijd winnend af met bijna een schotlengte voorsprong.

Veteranencup De Toekomst-Noord Berghuizen
Beide finalisten van vorig jaar openen zeer goed met schoten van 142 m. Het verschil was slechts 5
cm. Na drie schoten lag Noord Berghuizen 10 meter voor. Met vier schoten zou de bocht gehaald
kunnen worden, ware het niet dat Noord Berghuizen een misser had en de bocht bij lange na niet
haalde. De Toekomst ging naar een voorsprong van bijna een schot. Ze bleven gewaagd aan elkaar en
produceerden tegelijk een misser bij de hoge bult. Na het draaien bedroeg de voorsprong voor De
Toekomst nog 40 m. Halverwege de wedstrijd lag De Toekomst ruim een half schot voor. Beide
ploegen gooiden goed door. Aan het eind van de tweede ronde lag De Toekomst nog 50m voor.
De voorsprong was halverwege de baan ineens fors geslonken door een lang schot van Huub
Heitkamp en een mindere van Marcel Zwiers. Het verschil was nog slechts 3 m voor De Toekomst.
Met nog zes schoten te gaan, kwam Noord Berghuizen 5 meter voor te liggen en breidde dit
langzamerhand uit naar 40 meter. Met het voorlaatste schot in de bocht was er geen redden meer
aan voor De Toekomst. Noord Berghuizen wint uiteindelijk overtuigend met ruim 3/4 schot. <<geen
foto>>
Seniorencup Beuningen-Mander
Beuningen opent goed en ligt 3 meter voor op Mander. De volgende schoten moest Mander telkens
links van de baan gooien. Beuningen kon rechts blijven, maar profiteerde daar niet echt van. Na drie
schoten lag Beuningen 30 meter voor. Mander blijft met het vierde schot nog voor de bocht liggen,
terwijl Beuningen bijna de geluidsinstallatie raakte en iets verder in de bocht lag. Robert Meijer van
Mander produceerde een geweldig schot over de binnenbocht en vervolgens over de baan verder.
Lucas Hobbelink van Beuningen had daar veel moeite mee, maar bleef nog net 2 meter voor.
Bij het draaien was het stuivertje wisselen tussen beide ploegen. Bij terugkomst in de bocht ligt
Mander 5 meter voor op Beuningen. Lange schoten werden daarna door beide ploegen
geproduceerd. Met het ingaan van de laatste ronde lag Mander 30 meter voor. Beuningen begon de
laatste ronde niet goed en kwam daarmee een half schot achter te liggen. Bij het draaien was dit
geslonken tot 15 meter voorsprong voor Mander. Beuningen zette haar beste spelers in om zo in
twee schoten naar de bocht te schieten. Dit mislukte echter, waardoor Mander wel door de bocht
komt en Beuningen nog door de binnenbocht moet gooien. Beuningen kwam aan de rechterkant van

de baan te liggen en kreeg het niet voor elkaar om de kloot daarna goed de baan op te krijgen.
Mander daarentegen produceerde nog zeer lange schoten, waardoor het verschil uiteindelijk toch
nog een schotlengte werd in het voordeel van Mander.

Onder dankzegging aan de scheidsrechters, stokleggers en Lemselo werd met deze dag het seizoen
op een zeer sportieve manier afgesloten.

