Oud Ootmarsum 1 en 3 en Gunne 3 kampioen TKC-straatcompetitie
Afgelopen zondag is de laatste ronde wedstrijd van de TKC-straatcompetitie verschoten. De organisatie
van de finale 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
niet minder om, echter het team oud Ootmarsum 1 ging van meet af aan, aan kop en zijn onbedreigd
kampioen geworden in hun klasse. Hun directe tegenstanders Oud Ootmarsum 2 probeerden nog wel
met enige dreiging en grootspraak het 1e team te beïnvloeden, maar werden genadeloos afgedroogd
tijdens de finale met 10 schoten verschil, dus Ootmarsum 1 is meer dan de terechte winnaar.
Lattrop Breklenkamp 3 en oud Ootmarsum 3 maakten beiden nog kans in hun klasse veteranen 1 op
de kampioens titel. De heren vroegen dan ook om de finale tegen elkaar te mogen schieten. De TKC
competitie leider (ook de moeilijkste niet) heeft dit onmiddellijk gehonoreerd. Oud Ootmarsum 3 heeft
met 5 schoten minder in de finale dan ook terecht de beker gewonnen, en de heren trakteerden zich
zelf gelijk op een groot stuk gebak bij Clubcafe Max.
In de laagste veteranenklasse was er nog wel degelijk spanning op de laatste wedstrijddag. De teams
van Gunne 3, Hertme 2 en Nijstad 3 begonnen met een onderling verschil van 3 punten. Ze kwamen
dus alle drie nog in aanmerking voor de beker met de grote oren. Maar zoals zo vaak in zulke
wedstrijden gaan de zenuwen toch meewerken, en na afloop stonden Gunne 3 en Hertme 2 gelijk in
punten, en Nijstad 3 bleef 2 punten achter. Dus moesten de schoten en meters van alle 7 rondes bij
elkaar opgeteld de uiteindelijke beslissing brengen. Gunne 3 had totaal 399 schoten en 345 meter en
Hertme 2 had over alle rondes samen er 400 schoten en 429 meter over gedaan. Gunne 3 werd dus
zodoende kampioen na een spannende finale. De heren promoveren dus naar de Veteranen 1 klasse.
En Nijstad 2 degradeert van de 1e naar de 2e klasse
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de wedstrijdleider 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.

