
Hertme, Lattrop-Breklenkamp en Oud-Ootmarsum winnen TKC Rabo-cup 2016 

 

Op woensdag 15 juni 2016 zijn de Rabo-cup finales verschoten van de Twentse 
Klootschiet Combinatie op de Kooiweg in Klein Agelo.  

 

Finale A-klasse 

De finale in de A klasse ging tussen de Brink 1 en Hertme 1. De start van deze finale 
was voor beide teams niet goed maar de Brink deed het nog als beste en nam gelijk 
een voorsprong. Na drie schoten lag de Brink al een schot voor. Het zevende schot van 
Hertme was uitstekend en bracht Hertme terug in de wedstrijd want een schot later was 
de voorsprong van de Brink nog maar 15 meter. Bij het elfde schot gingen beide teams 
over het omlegpunt, de Brink lag hier nog 10 meter voor. Vanaf dit punt begon Hertme 
goed te schieten en bij het dertiende schot kwamen ze op voorsprong. Het zestiende 
schot was extreem lang waardoor Hertme op bijna een schot voorsprong kwam. Dit was 
de beslissing in de wedstrijd. De Brink had niet de macht om nog terug te komen en 
Hertme bouwde de voorsprong langzaam uit naar meer dan een schot en was daarmee 
de terechte winnaar. Het winnende team bestond uit: Boy Bosch, Jarno Kemna, Danny 
Kokhuis, Bas Kokhuis, en Maarten Kemna. 

 

Finale B-klasse 

De finale in de B klasse van de Rabocup 2016 was een spannende strijd. De Finale 
ging tussen Lattrop Breklenkamp 6 en Oud Ootmarsum 8. Vanaf het begin tot aan het 
omlegpunt lagen beide teams afwisselend op kop. Maar een Rabo-cup wedstrijd is toch 
wat anders dan een Rabo-cup finale. De druk is anders, er zijn supporters en 
toeschouwers, en misschien ligt het wel aan de scheidsrechters. Lattrop moest na de 
omleg vanuit de bocht terug schieten wat toch altijd vrij moeilijk is op de Kooiweg en 
Ootmarsum lag net voorbij de streep, dus een betere uitgangs positie. Beide teams 
mochten toen nog 4 schoten. Eerst lag Ootmarsum 10 mtr achter, toen weer 10 mtr 
voor. Maar uiteindelijk heeft Lattrop 6 toch met ca. 85 mtr gewonnen. Oud Ootmarsum 
had achtereenvolgens al gewonnen van Lattrop 10, Lattrop 7 en Lattrop 4 in de 
voorgaande ronden, maar dit team van Lattrop was toch een maatje te groot voor hun. 
Het team van Lattrop 6 heeft tijdens de wedstrijd ook nog een tactische wissel 
toegepast, wat toch ook niet geheel zonder risico`s is zoals we wel soms hebben gezien 
in voorgaande finales. Maar het pakte dit keer goed uit. 

De beker en de medailles werden dan ook dankbaar en met een blijde lach in ontvangst 
genomen tijden de prijsuitreiking na afloop bij Cafe Rouwers. 

Het team van Lattrop-Breklenkamp 6 bestond uit Jan Boers, Jan Peeters, Paul 
Baalhuis, Henk Lubberman, Bert Molendijk, en Edwin Niehof. 

 

Finale Dames  

Bij de dames ging de finale tussen twee teams van Oud Ootmarsum. Het eerste en het 
derde team stonden tegen over elkaar. Het eerste team begon gelijk goed en nam al 
snel een schot voorsprong. De dames van het derde team herstelde zich daarna prima 



en bij het omlegpunt was de achterstand nog maar 35 meter. Echter na het omlegpunt 
gaven de dames van het eerste team extra gas waardoor de dames van het derde team 
het nakijken hadden. De voorsprong werd weer uitgebouwd tot meer dan een schot. De 
dames van het eerste team bleven rustig de wedstrijd uitschieten en gaven de 
opgebouwde voorsprong niet meer uit handen. Het team van Oud Ootmarsum bestond 
uit: Chantal Horsthuis, Merlyn Oude Nijhuis, Marloes Koldemeule, Anne Kruiper en 
Laura Oude Vrielink. 

 

Op bijgaande foto ziet u de winnaars van de TKC Rabo-cup 2016 

 

 

 


