
TEAMS OUD OOTMARSUM EN WILSKRACHT WINNEN TKC-CUP 

 

Afgelopen woensdag hield de TKC haar finales voor de TKC-cup. De organisatie was 
dit jaar in handen van Lattrop-Breklenkamp en er werd geschoten op de 
Kommiezendijk. De omstandigheden en organisatie waren perfect geregeld waarvoor 
nog dank. 

De finale in de A-klasse ging tussen Oud Ootmarsum 2 en De Brink 1. De Brink 1 kwam 
gehavend aan de start, want 2 schutters waren geblesseerd en volgens de reglementen 
mocht er geen invaller van een lager team meedoen. Hierdoor moest Michel 
Groeneveld vanwege liesproblemen zonder aanloop mee schieten, daar Jochem 
Wennink een gebroken pols had en met gips om liep. Desondanks werd het een leuke 
wedstrijd. Oud Ootmarsum begon ijzersterk en lag na het 2e schot, mede dankzij een 
doodloper van Rick Kamphuis al op een schotlengte voorsprong. De Brink liet zich niet 
van de wijs brengen en bleef sterk doorschieten en kwam tot op een 10 meter terug. 
Wederom een doodloper van Oud Ootmarsum door Frank Rekers liet het verschil weer 
naar een schotlengte groeien, maar het was nog niet gedaan. Het laatste schot van 
Marc Luft namens De Brink was lang, maar niet lang genoeg. Het schot was er wel uit, 
maar Rudy Groeneveld hoefde maar 50 meter te gooien om de overwinning veilig te 
stellen. Uiteindelijk schoot hij 49 meter voorbij de kloot van De Brink en was de 
overwinning een feit. Naderhand was iedereen van mening dat het een mooie en 
spannende finale was met een terechte winnaar. 

Het team bestond uit : Peter Beld, Frank Rekers, Rudy Groeneveld en Rick Kamphuis  

 

De finale in de B klasse ging tussen Lattrop Breklenkamp 6 en Wilskracht 4. Je zou 
denken dat Lattrop 6 het thuisvoordeel zou hebben omdat ze de straat met alle ins en 
outs kennen als hun broekzak, maar dat kwam er niet uit. Coach Paul Baalhuis deed 
een tactische indeling (dacht hij) en hield nog 2 troeven achter de hand. Vanaf het begin 
nam Wilskracht een kleine voorsprong en die werd gestaag uitgebouwd tijdens de 
wedstrijd, want ze bleven constant schieten. Halverwege de wedstrijd paste mental 
coach Paul Baalhuis van Lattrop een wissel toe, maar dit bracht niet de verwachte 
verbetering. Misschien had hij de laatste troef (hijzelf) toch in de laatste ronde moeten 
inzetten.Er mag gezegd worden dat Wilskracht ook voorzien was van enkele stille 
krachten. De leider van Wilskracht, Herman Veldhuis (ook wel de Dirk Kuyt van Agelo 
genoemd) zei vooraf al tegen de scheidrechter , ”joa bie Lattrop zit nog wa een paar 
goeie slimme scheeters” maar hij had ook zijn eigen spelers vooraf beloofd, ik heb thuis 
de ½ liters lekker koud staan, dus als we winnen ???? Ook zagen we deze week in de 
Tubantia de foto van de boeren in de Ageler Es biddend voor het landkruis voor de 
goede gewassen op het land. Vooraan op de foto lag speler Jan Tijink van Wilskracht 
ook op de knie, hij zal ook wel stiekem voor de overwinning hebben gebeden voor zijn 
team. Door de druk om toch te proberen alsnog te winnen, gingen de spelers van 
Lattrop 6 risico`s nemen en probeerden te forceren, en zoals iedereen weet, gaat het 
dan vaak net mis. De heren van Wilskracht daarentegen bleven constant en rustig 
schieten en bouwden hun voorsprong uiteindelijk uit tot 2 schoten voorsprong. Alle 
aanwezige spelers en supporters waren het eens met elkaar dat de Wilskracht verdiend 
de finale heeft gewonnen.   



Het team bestand uit : Herman Veldhuis, Jan Tijink, Koen Damink en Henk Schuurman  

 

Als laatste finale werd die van de dames verschoten. Deze strijd ging tussen HKV en 
Oud Ootmarsum. De dames van HKV gingen goed van start en namen een goede 
voorsprong. Oud Ootmarsum leek wel een diesel die eerst warm moest draaien, en 
begon op de helft van de wedstrijd langzaam dichterbij te sluipen en toen ze eenmaal 
los kwamen, was het verschil in no-time 2 schoten. Dit werd tot het einde vastgehouden 
en was de 2e overwinning van een team van Oud Ootmarsum een feit. 

 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de TKC-bestuursleden Koen Stevelink en 
Henk Lohuis en werd er nog even gezellig nagezeten en de wedstrijden geëvalueerd. 
De heren en dames van de organisatie van Lattrop Breklenkamp werden ook nog even 
bedankt voor de perfecte organisatie en de lekkere hapjes achteraf.  

 

 

 


