EERSTE BEKERWEDSTRIJD SEIZOEN 2019 – 2020
Zaterdag 28 september werd de eerste bekerwedstrijd van het sjoelseizoen 2019 – 2020 afgewerkt
in Mfa De Rosmolen in Beneden-Leeuwen. 11 E.M.W.S.V.’ers stonden aan de start, 9 bij de heren
en 2 bij de dames.
Onder de deelnemers waren 2 bijzondere sjoelers namelijk Jacqueline en Eddy Wey afkomstig Uit
Ierland. Zij speelden al 2 wereldkampioenschappen maar maakten nu kennis met het bekersjoelen in
Nederland.
Na de schifting in de voorronde wisten beide dames, Sonja Andrea en Wilma Stokkel, en 6 heren het
hoofdtoernooi te behalen. Sonja belandde uiteindelijk op een fraaie 17e plaats, ze verloor alleen haar
1e ronde partij en won er vervolgens 4. Wilma Stokkel was lang in de race voor een finale plaats maar
moest in de halve finale na een spannende strijd toch het hoofd buigen voor Leonne Heijnis, van
sjoelvereniging Zaanstad, die op haar beurt in de finale verloor van Elly Mensen van de
sjoelvereniging uit Klazienaveen. In de strijd om de derde en vierde plaats verloor Wilma van Hettie
Kleine van de sjoelvereniging uit Hoogeveen.
Bij de heren drongen 6 van de 9 E.M.W.S.V. heren door tot het hoofdtoernooi, In de eerste ronden
verloren Eddie Pas en Jan Steven Vos beiden hun partij en eindigden uiteindelijk op een 19e en 32e
plaats. Wim de Kruif, Tim van Sommeren, Henk v.d. Ree Doolaard en Ronald Polman gingen na de
eerste ronde wel door in de strijd om de finaleplaatsen. Nadat Wim en Tim al eerder werden
uitgeschakeld, zij eindigden resp. 9e en 5e. speelden Ronald en Henk beiden een halve finale.
Nederlands Kampioen Henk verloor deze van Herman Depenbrock van sjoelvereniging Ter Apel en
werd uiteindelijk 4e. Ronald, vorig seizoen bekerwinnaar, versloeg in de halve finale Jan Oostenbrink
van sjoelvereniging De Kemphanen uit Veldhoven en was finalist. In de finale moest hij het echter
afleggen tegen Herman Depenbrock. Maar met 5 spelers bij de 1e tien, 4 bij de heren en 1 bij de
dames, mag teruggekeken worden op een geslaagde ouverture van het bekerseizoen.
De drie heren die de eerste schifting niet haalden gingen verder in het afvaltoernooi. Na 5 ronden
spelen werd André van der Aart 33e, Peter Schiks 39e en John Snaphaan 42e.
De volgende bekerwedstrijd wordt zaterdag 26 oktober in Zwolle gespeeld.

