
De verslagen van de cupwedstrijden. 
 

Senioren 
 
21-4 
Mander – Ons Streven 
Een beter schietend OS verloor door het laatste schot de wedstrijd. Slechts de eerste 2 
schoten lag Mander voor en na het laatste schot ook 2 meter. 
Door te veel slecht geplaatste schoten was het nooit een echte wedstrijd. Laten we het 
houden op de bekende opstartproblemen na de coronastop. 
Richard Blankenvoort 
 
28-4 
De wedstrijd Beuningen – Wilskracht is niet doorgegaan, omdat Wilskracht onvoldoende 
spelers op de baan kon brengen. 
 
Steeds Vooruit – Vooruit Losser 
Ging gelijk op, eerste drie schoten lag Vooruit Losser voor en daarna nam Steeds Vooruit het 
over. Grote voorsprong werd steeds minder en bij de start van de derde ronde was het 
verschil een meter of 15. In deze ronde zette Steeds Vooruit aan en kon Vooruit Losser niet 
meer bijkomen. Uiteindelijk was het verschil 80 meter. Cup debutanten aan de kant van de 
thuisploeg Niels Nijhuis en Thijs Burink kunnen terugkijken op een prima debuut. 
Edwin Kattier 
 
3-5 
Ons Streven – Mander 
Vandaag stond de return op het programma van Ons Streven tegen Mander. Beide teams 
begonnen minder aan de wedstrijd. Het was uiteindelijk stuivertje wisselen tot aan de 3e 
ronde. Toen namen de heren uit Tilligte een riante voorsprong van 50 meter. Deze werd 
goed uitgeschoten wat resulterende in een overwinning van de heren uit Tilligte. 
Volgende week donderdag de beslissing op de baan van Noord Berghuizen.  
Bjorn ten Dam 
 
Vooruit Losser – Steeds Vooruit 
Uitslag 0-1. Geen verslag. 
 
Wilskracht – Beuningen 
0-1 William Hobbelink 
 

10-5 beslissingswedstrijd 
Ons Streven – Mander 
Ons Streven heeft vanavond de beslissingswedstrijd tegen Mander gewonnen.  
De heren uit Tilligte begonnen voortvarend aan de wedstrijd door 2 lange schoten van Bjorn 
ten Dam en Raymond Borggreve. Zij grepen direct een voorsprong van 60 meter door enkele 
mindere schoten van Mander.  
Ons Streven schoot goed door en greep in de 2e ronde een schot voorsprong. Eind van de 
2e ronde had Mander enkele lange schoten en kwam Ons Streven slecht door de bocht heen 
waardoor het verschil 50 meter was in het voordeel van de Tilligtenaren.  
Na enkele mindere schoten van Mander kwam Ons Streven op 10 meter na een schot voor 
te liggen.  
De laatste ronde tapte Mander uit een ander vaatje en had Ons Streven enkele mindere 
schoten. Het verschil was nog 40 meter. Een superlang schot van Mark Tijkotte werd 
uitstekend gepareerd door Bjorn ten Dam.  
Met nog 3 schoten te gaan lag Mander 25 meter achter. Na een lang schot van Bart 
Kamphuis bleef Mark ten Dam koel en schoot er nog 1 meter voorbij. De laatste 2 schutters 
van Ons Streven bleven koel waardoor ze de overwinning konden binnenhalen met 25 
meter. 
Ons Streven kan zich opmaken voor de volgende ronde tegen de Toekomst! 
Bjorn ten Dam 
 


