
 

 

 

 

 

2E BEKERWEDSTRIJD SEIZOEN 2019-2020 IN ZWOLLE 

 

Zaterdag 26 oktober werd de 2e bekerwedstrijd van het sjoelseizoen gespeeld in Zwolle. Onze 

vereniging reisde met 9 spelers naar Zwolle om de strijd aan te gaan met de toppers van Nederland 

voor een mooie klassering. Speciaal aan de wedstrijd in Zwolle was de deelname van 4 Zweedse 

sjoelers en 2 Zwitserse sjoelers. Van dit zestal wist alleen Johan Klefeld, de Zweeds kampioen, door 

te dringen tot de beste 32 bij de heren waar hij uiteindelijk 28e werd. 

Bij de dames was onze club vertegenwoordigd door Sonja Andrea. Zij wist de voorronde niet te 

overleven en bereikte via het afvaltoernooi uiteindelijk een 21e plaats bij de dames. De winst bij de 

dames ging, net als tijdens de 1e wedstrijd, naar Elly Mensen van sjoelvereniging De Brikkenmikkers 

uit Klazienaveen. 

Bij de heren streden 8 EMWSV’ers om een plek in het hoofdtoernooi waar 32 heren hun opwachting 

maakten. Na de voorronde bleven er nog 6 over. Jan Steven Vos en Peter Schiks overleefden de 

eerste schifting niet en via het afvaltoernooi werden ze uiteindelijk 46e en 40e. De overige EMWSV 

mannen bereikten wel het hoofdtoernooi. In de eerste ronde ging Tim van Sommeren, nog 3e in de 

voorronde, onverwacht onderuit tegen Take Beijert van sjoelvereniging DOS uit Emmeloord, de nr. 

30 uit de voorronde. Hij verloor met 8-6. Ook Wim de Kruijf moest in de 1e ronde het onderspit 

delven, hij ging met 9-5 onderuit tegen de 17 jarige wereldkampioen Stefan Kiwiet. Tim werd 

uiteindelijk 25e en Wim eindigde 2 plaatsen hoger. 

In de 2e ronde vonden ook André van der Aart en Eddie Pas hun waterloo. André trof daar de 

nummer 1 uit de voorronde, Jan Drent van sjoelvereniging Zaanstad. Hij ging met 8-0 onderuit. Metr 

dezelfde cijfers verloor Eddie Pas van zijn clubgenoot Henk v.d. Ree Doolaard, de huidig Nederlands 

Kampioen, die een werkelijk sublieme 2e ronde partij speelde.  

Eddie werd uiteindelijk 13e terwijl André als 15e eindigde. In de 

3e ronde gingen ook beide overgebleven EMWSV heren onderuit. 

Henk v.d. Ree Doolaard moest zijn meerdere erkennen in 

Herman Depenbrock, van sjoelverenging Ter Apel. Hij zou later 

op de dag ook de finale winnen en daarmee zijn 2e zege van dit 

seizoen boeken. Ook Ronald Polman verloor. De bekerwinnaar 

van vorig seizoen ging met 9-5 onderuit tegen de verrassend 

sterk spelende Leo van Tiem van de sjoelvereniging uit Lisse. 

Ronald werd uiteindelijk 5e door in de laatste ronde Henk te 

verslaan die daarmee 6e werd. 

De volgende bekerwedstrijd wordt op zaterdag 30 november gespeeld en vind dan weer in Beneden-

Leeuwen plaats. Opnieuw weer kansen voor de EMWSV sjoelers om een mooie plaats te behalen. 


