TEAMS OUD OOTMARSUM, DE GUNNE EN HKV WINNEN TKC-CUP
Afgelopen woensdag hield de TKC haar finales voor de TKC-cup. De organisatie was
dit jaar in handen van De Nijstad uit Weerselo en er werd geschoten op de Parallelweg.
De meeste schutters waren bekend met deze geweldig mooie straat en zagen er naar
uit om de finale daar te mogen schieten.
De finale in de A-klasse ging tussen Oud Ootmarsum 3 en Oud Ootmarsum 1. Vooraf
was het al duidelijk dat Oud Ootmarsum 3 in de underdogpositie zou starten en dat Oud
Ootmarsum 1 eigenlijk alleen maar verliezen kon. De start was matig en Oud
Ootmarsum kwam 20 meter op voorsprong. Dit verschil was er ook na 2 schoten, maar
toen greep nestor Walter Koldemeule namens Oud Ootmarsum 3 in en produceerde
een geweldig schot, waar het 1e team het antwoord schuldig op bleef. De rollen waren
omgedraaid en Oud Ootmarsum 3 schoot zeer sterk door middels goed geplaatste
schoten en het 1e team moest lijdzaam toezien dat het steeds verder achter kwam te
liggen. Bij het omlegpunt op 1100 meter lag Oud Ootmarsum 3, op 10 meter na, 3
schoten voor. Na het omleggen kwam Oud Ootmarsum 1 beter in de wedstrijd en kon
het 3e het hoge niveau van de heenweg niet vol houden. Langzaam maar zeker kwam
het 1e dichterbij en slonk de voorsprong. Bij het omlegpunt was het verschil nog maar
70 meter. Met nog 2 schoten te gaan bleef het verschil even groot, en bij het laatste
schot kon het 1e niets anders dan rechtuit gooien in de bocht, waardoor het voor de
laatste man, Ronny Busscher, een koud kunstje was om de wedstrijd uit te gooien en
voor de verrassing van de avond te zorgen. De meegereisde supporters waren het er
na afloop over eens: de beste heeft gewonnen.
De finale in de B klasse ging tussen De Gunne 5 en De Brink 5. Beide teams kwamen
goed uit de startblokken en De Gunne 5 nam een kleine voorsprong welke ze op de
heenweg uitbouwden tot 1,5 schotlengte. Na het omlegpunt begon De Brink beter te
schieten en werd het bij De Gunne iets minder. De voorsprong werd snel kleiner en De
Brink nam zelfs een voorsprong. Met nog 3 schoten te gaan lag De Brink in gewonnen
positie met een schotlengte voorsprong. Echter, 2 mindere schoten van Brinkzijde, en
een lang schot van De Gunne, bracht De Gunne weer op voorsprong van ca. 40 meter
met voor beide teams het laatste schot nog te gaan. Good-old Gerard Groeneveld
schoot een perfect schot, waarbij alle aanwezigen het over eens waren dat het voor De
Gunne bijna onmogelijk was om dit te evenaren. Laatste man van De Gunne, Gerard
Snijders, dacht hier anders over en plaatste zijn laatste schot exact hetzelfde en deze
liep uiteindelijk 20 meter verder dan die van De Brink. Zo trok De Gunne 5 aan het
langste eind in deze zeer spannende finale.
Als laatste finale werd die van de dames verschoten. Deze strijd ging tussen HKV en
Lattrop Breklenkamp. Na vorig jaar de finale nog te hebben verloren van Oud
Ootmarsum, begon HKV dit jaar vol goede moed om het een en ander recht te zetten.
Tot aan het omlegpunt ging de strijd gelijk op, maar daarna nam HKV toch afstand van
Lattrop Breklenkamp en schoot de wedstrijd gedecideerd uit.

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de TKC-bestuursleden Koen Stevelink en
Frank Groeneveld en Truus Engbers namens de dames en werd er nog even gezellig
nagezeten en de wedstrijden geëvalueerd.

