
Oud Ootmarsum, Lattrop Breklenkamp en Nijstad kampioen TKC-straatcompetitie 

Afgelopen zondag is de laatste ronde wedstrijd van de TKC-straatcompetitie verschoten. De 

organisatie is jaarlijks in handen van Wilskracht en de prijsuitreiking vond na afloop plaats bij 

clubcafé Max in Groot-Agelo. Net als vorig jaar waren de veteranen in 2 klassen verdeeld nl de 

veteranen ereklasse en overgangsklasse. In de senioren klasse waren maar weinig deelnemers. De 

strijd was er echter niet minder om en de beker moest tijdens de finale verdeeld worden tussen hun 

1e en 2 team. De koude oorlogvoering en gewaagde uitspraken van Peter Beld (leider van het 2e)  

brachten de heren van oud Ootmarsum 1 niet van hun stuk, en wonnen dus ook de finale wedstrijd 

berekend van hun 2e team  

Lattrop Breklenkamp 3 speelt vanwege hun leeftijd bij de veteranen maar zouden qua schiet 

resultaat ook goed hun mannetje staan in de senioren klasse. Ze wonnen de beker in de ere klasse 

van de veteranen dan ook zeer overtuigend, en waren dus ook al voor de laatste wedstrijd 

afgemeten kampioen 

In de laagste veteranenklasse was er nog wel degelijk spanning op de laatste wedstrijddag. De teams 

van Nijstad 2, Gunne 3 en Nijstad 3 begonnen met een onderling verschil van 5 punten. Ze kwamen  

dus alle drie nog in aanmerking voor de beker met de grote oren. Maar Nijstad 2 liet zich de kans niet 

ontglippen en werd  gewoon koelbloedig en berekend dag winnaar, in een rechtstreeks duel met de 

nummer 2, Gunne 3. Het was een wedstrijd met gelijke kansen, en de teams gingen tijdens de 

wedstrijd dus ook gelijk op. Echter net over de helft van de ronde bleef de kloot van De Gunne net op 

20 cm voor de vlag liggen, auw dat is pijnlijk, weg schot. Vanaf daar bouwde Nijstad langzaam uit 

naar een uiteindelijke voorsprong van 2 schoten. Dat was genoeg voor de overwinning en de beker. 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door wedstrijdleider Henk Lohuis en kon iedereen de 

winnaars na afloop feliciteren met hun behaalde succes. Ook in het nieuwe jaar zullen deze 

wedstrijden weer in de huidige vorm worden verschoten. Hopelijk met nog meer deelnemers. 

 

 

 


