E.M.W.S.V. SJOELERS SUCCESVOL TIJDENS 5E BEKERWEDSTRIJD
Tijdens de 5e bekerwedstrijd van het seizoen waren de sjoelers van E.M.W.S.V. zowel bij de heren
als de dames succesvol.
Bij de dames bereikte Wilma Stokkel de finale. Hierin moest ze het opnemen tegen de nummer 1 in
de tuissenstand, Hettie Kleine van sjoelvereniging Hoogeveen. Helaas kwam ze er in de finale niet
aan te pas en werd met 10-4 aan de kant geschoven. Ze had in de voorronde een 7e plaats bereikt en
ging zo door naar de beste 16 dames waarna ze door overwinningen op achtereenvolgens Moniek
Ghirao (sv Soni uit Zeist), Agnita Loch (sv Nijkerk), Heidi Hop (sv ASV’85 uit Apeldoorn) en Jacqueline
Klunder (sv Brikkemikkers uit Klazienaveen). Waarna ze in de finale met 10-4 onderuit ging. De
andere E.M.W.S.V. dame, Sonja Andrea, kende een moeizame wedstrijd en eindige uiteindelijk als
23e.
Bij de heren was E.M.W.S.V. vertegenwoordigd met 8 heren. Hiervan was Ronald Polman het
succesvolste. Nadat hij als eerste de voorronde afsloot, wist hij vervolgens al zijn wedstrijden te
winnen incluis de finale tegen de wereldkampioen, de 17 jarige Stefan Kiwiet van sv Hardenberg. Na
een zeer hoogstaande wedstrijd met topscores werd het uiteindelijk 10-8.
De Nederlands Kampioen, Henk v.d. Ree Doolaard versloeg in de eerste ronde clubgenoot Eddie Pas
met 8-4, maar ging in de halve finale met 9-1 onderuit tegen de latere winnaar Ronald Polman. Hij
werd 4e. Een andere E.M.W.S.V. troef, Tim v. Sommeren, verloor in de 3e ronde van de latere nummer
3 Patrick Haring en werd 5e. Eddie Pas die in de 1e ronde van Henk v.d. Ree Doolaard verloor, wist zijn
overige 4 partijen te winnen en werd 17e. Ook André v.d. Aart haalde de beste 32. Hij verloor zijn 1e
ronde partij tegen de bedwinger van Tim van Sommeren en hij eindigde na 5 ronden op een 1e plaats.
De andere 3 E.M.W.S.V. sjoelers wisten zich niet bij de beste 32 heren te scharen. Zij speelden het
zogenaamde afvaltoernooi. Wim de Kruijf won hier al zin partijen en werd 33e, Jan Steven Vos bereikte
een 35e plaats terwijl Peter Schiks 38e werd.
Met nog 2 wedstrijden te gaan heeft Ronald Polman de koppositie in de tussenstand weer
overgenomen. De titelverdediger lijkt op weg naar prolongatie. Henk v.d. Ree Doolaard en Tim v.
Sommeren strijden met resp. een 4e en 5e plaats in de tussenstand nog mee om de podiumplaatsen.
Bij de dames doet Wilma Stokkel het met een 5e plaats in de tussenstand ook prima maar de afstand
tot het podium is aanzienlijk.

