TKC-CUP 2019 VOOR BRINK 1, BRINK 5 EN DAMES LATTROP BREKLENKAMP

Afgelopen woensdagavond waren de jaarlijkse finales om de TKC-cup op straat. Dit keer was de
organisatie in handen van Oud Ootmarsum. Vooraf werd er nog gebeld om te overleggen of het wel
door kon gaan in verband met de weersverwachting en code oranje. Er is toen besloten om het gewoon
door te laten gaan en ter plekke bekijken. De eerste wedstrijd (A-klasse) was er eentje tussen de buren
uit Ootmarsum: Oud Ootmarsum 1 en De Brink 1. Vooraf zou je zeggen dat dit een spannende strijd
kon worden. Oud Ootmarsum begon de wedstrijd met een redelijk schot, echter De Brink liet middels
Jochem Wennink een fantastisch losschot zien en lag gelijk al 100 meter voor. Het schot erop was weer
redelijk voor Oud Ootmarsum. De Brink middels Bas Rouwers schoot weer een perfect schot en lag al
ver over de top. Oud Ootmarsum kon het niet bijbenen en lag al ruim een schot achter. Na het derde
schot van De Brink was het verschil al ruim 2 schoten en richting het omlegpunt bleef De Brink de
voorsprong uitbreiden. Bij het omlegpunt was het verschil bijna 3 schoten. Op de terugweg
consolideerde De Brink de voorsprong, wat Oud Ootmarsum ook probeerde. Vooraan bij het omlegpunt
was het verschil ruim 3 schoten, waarna Oud Ootmarsum middels Nick Oude Vrielink hun eerste echt
lange schot produceerde waarom De Brink een stukje achter bleef. Het verschil bleef daarna ongeveer
hetzelfde en op het eind had De Brink nog 2 schoten en 50 meter over.
De tweede wedstrijd (B-klasse) ging tussen De Brink 5 en Soasel 6. Het eerste schot ging gelijk op,
waarna Soasel 2 missers achter elkaar produceerde en De Brink al snel op een schotlengte voor kwam
te liggen. Soasel bleef slecht schieten en De Brink kwam zelfs op 2 schoten voorsprong. Daarna begon
Soasel de schroom van zich af te gooien en begon beter te schieten, zodat de achterstand weer minder
werd en het nog maar 1 schot achter lag. De routiniers van De Brink lieten echter zien dat ze ook onder
druk goed konden schieten en maakten er gaandeweg weer 2 schoten verschil van. Aan het eind van
de wedstrijd kreeg Bennie Oude Vrielink weer last van een blessure die hij die week ervoor had
opgelopen, en moest noodgedwongen uit stilstand gooien. Dit deerde het team niet en schoot gewoon
door, Soasel liet de kop hangen en gaf zich gewonnen. Het verschil was uiteindelijk 2 schoten.
De derde wedstrijd (Damesklasse) ging tussen de dames van Lattrop Breklenkamp en Oud Ootmarsum.
De eerste 4 schoten gingen mooi gelijk op. Bij het 5e schot had Lattrop Breklenkamp geluk dat de kloot
van de kant terug kwam en zodoende op een schotlengte voorsprong kwam. Deze klap kwam Oud
Ootmarsum niet meer te boven en Lattrop Breklenkamp kreeg vleugels en bouwde de voorsprong
gestaag uit. Aan het eind van de wedstrijd was het verschil zelfs 5 schoten!
Na afloop werden in het clubgebouw van Oud Ootmarsum de prijzen uitgereikt en gingen de
prijswinnaars op de foto.

