
3E BEKERWEDSTRIJD PROOI VOOR RONALD POLMAN 

Zaterdag 30 november werd in Beneden-Leeuwen de 3e bekerwedstrijd van het seizoen gespeeld. 

De finale bij de heren was bijzonder want de week ervoor werden ze samen nog Nederlands 

Kampioen voor koppels, maar stonden Ronald Polman en Tim van Sommeren tegenover elkaar. 

Ronald wist de strijd in zijn voordeel te beslissen en won met 11-3. 

’s Morgens waren 9 EMWSV sjoelers begonnen aan de kwalificatiewedstrijd om bij de beste 32 heren 

of beste 16 dames te geraken. De enige EMWSV dame. Wilma Stokkel, wist door te dringen tot het 

hoofdtoernooi en na 5 ronden vond zij zich terug op een 10e plaats. De winst bij de dames ging naar 

Hettie Kleine uit Hoogeveen die in de finale Elly Mensen uit Klazienaveen met 10-4 versloeg. 

Bij de heren overleefden Peter Schiks, Jan-Steven Vos en André van der Aart de 1e schifting niet. Zij 

speelden de wedstrijd voor de afvallers voor een eindklassering. Peter werd uiteindelijk 38e, Jan-

Steven verloor zijn laatste wedstrijd met 6-4 van André en bereikte de 34e plaats terwijl André dus 

een plekje hoger eindigde. 

De andere 5 EMWSV heren overleefden de kwalificatie wel en begonnen aan de strijd om de finale 

plaatsen. Ook in de 1e ronden wonnen ze alle 5. In de 2e ronden haakten Wim de Kruif en Eddie Pas 

beiden af. Wim verloor tegen voormalig wereldkampioen Siem Oostenbrink. Eddie Pas moest de 

strijd aanbinden met clubgenoot Tim van Sommeren, maar moest naar een sterk begin toch de 

meerdere erkennen in Tim. Zowel Wim als Eddie verloren beiden met 9-3. Eddie werd uiteindelijk 12e 

terwijl Wim 10e werd. Een ronde later vond Henk v.d. Ree Doolaard, de huidig Nederlands 

Kampiooen, zijn Waterloo tegen de leider in de tussenstand van de Nederlandse beker, Herman 

Depenbrock uit Ter Apel door met 9-5 te verliezen. Henk werd uiteindelijk 5e. In de halve finale wist 

Ronald met 8-6 te winnen van Herman Depenbrock terwijl Tim Siem Oostenbrink met 9-7 versloeg. 

De uiteindelijke winst ging dus naar Ronald. In de tussenstand voor de beker staat Ronald 2e, Tim 3e 

en Henk 4e. Het beloven dus nog 4 spannende bekerwedstrijden te worden dit seizoen. 


