Koningschieten in de clubs van de Kempen
KONINGSSCHIETING DNM 2018
Afgelopen zaterdag knalde het weer als vanouds
tijdens het Koningsschieten bij DNM,...
De onderstaande personen hebben een titel
vastgelegd voor 2018.
🎉 Een dikke proficiat!

🎉

Recurve 12 meter:
Koning Owen van Uffelen
Recurve 25 meter:
Koning Senna Roos
Prins Jos Mertens
Compound 25 meter:
Koningin Jessica Kools
Prins Reginald Kools

Koningschieten bij VNA 2018
2e paasdag 2 april 2018
Naar jaarlijkse gewoonte de koning- en
prinsschieting bij VNA.
Eerst werd er de 10 schot afgewerkt voor de prins ,
hier kwam met 92 punten Ludo Boudewijns als
hoogste schutter uit de bus.
Dan werden na een heerlijke versnapering de
stoppen gestoken en kon de strijd losbarsten voor
de koninklijke titel.
Het was in ronde negen dat Jan De Bie na een
heerlijke knaller zich tot koning kroonde.
Aan beide een dikke proficiat en hopelijk brengen ze
de titel mee van de Kempen.
Vanwege VNA Minderhout

KONINGSCHIETING 2018 bij handboog vereniging
Vrede en Eendracht Castelré
Op maandag 2 APRIL 2é paasdag werd er bij handboogmaatschappij Vrede en Eendracht
Castelré zoals gewoonlijk geschoten voor de titel van koningen en prinsen voor het seizoen
2018.
Men is zoals gewoonlijk begonnen met de prinsschieting over 10 schot. Deze prinsschieting
was een spannende strijd omdat het om de meeste punten gaat.
Deze titel is toe gekend aan Verheyen Kurt met 87 punten.
Dan werden de stoppen gestoken en mocht onze uittredende koning Geerts Jan zijn
voorkeur schot doen, en hij deed dat voortreffelijk terwijl allen hun adem inhielden.
Dan mocht iedereen zijn kans gaan wagen en moesten wij wachten tot in de 9é ronde want
dan liet Aerts Paul en Verheyen Kurt de stop knallen. Dan moesten deze schutters kampen
naar de priem en was het Aerts Paul die dan de titel van Koning 2018 mocht noteren en hij
kroonde zich voor 1 jaar als koning van Vrede en Eendracht Castelré 2018.
Bij onze 12 meter schutters hadden wij als koning Verbert Ewout die bij zijn kampschot na
de 10 pijlen de titel veroverde ,
Bij onze 18 meter schutters was de titel na kampschot voor Verbert Gitte.
De voorzitter
Frans Roelen

Koningschieting

31.03.2018

Naar jaarlijkse gewoonte is paaszaterdag voor KVV om met de koningschieting het nieuwe
schietseizoen te starten
Dit jaar kwamen er 13 schutters aan de lijn, dit zijn er spijtig genoeg toch een weer een paar
minder dan vorig jaar, maar niet getreurd de afwezigen hebben een gezellige namiddag
gemist.
Om 14.00h werd er gestart met de eerste 10 schot voor de prins, de uitslag was als volgt
Recurve,
Jansen Eric
Pemen Eline
Jochems Jos
Jansen Britt
Van Gog Peter
Van Bavel Patrick
Bastiaansen Johan
Verschueren Jos
Raaijmakers Leo
Raaijmakers Piet
Kniknie Jac
Wilmsen Ad

92
90
87
86 afschot 9
86 afschot 8
84
82 afschot 10
82 afschot 6
80
66
65
63

Compound,
Verschueren Yvan

83

Na een korte pauze werden de stoppen op de doelen gestoken en begon de strijd om de
voornaamste titels
Bij de recurve was het Jansen Erik die in de derde ronde zijn pijl zuiver in de stop
plaatste.
Koning Compound
Verschueren Yvan
Bij de recurve is het Eline Pemen die de titel prinses mee naar huis mocht nemen.
Bij de prijs uitreiking ging Erik Jansen naar huis met het grote paasei.
Dat Erik volgens de schutters de meeste kans maakte op de koningstitel bleek wel uit de
pronostiek, niet minder dan 8 schutters hadden op hem gestemd
Met vriendelijke groeten
Yvan

Koningsschieting NOH Hoogstraten 2018
------------------------------------------------------Op zaterdag 14 april ging de jaarlijkse Koningsschieting van NOH door.
Naar jaarlijkse gewoonte begonnen we met het eten van een pan spek met eieren, om krachten op te doen
voor de kamp die ons te wachten stond.
Na het eten begonnen we aan de kamp voor de titel van Prins. Bij de recurve was de hoogste schutter Gert
Vervoort met 92 punten. Bij de Compound was dit Davy Goris met 97 punten.
Na een korte rust terwijl, de stoppen werden gestoken, begonnen we aan de strijd voor de Konings titels.
De aftredende Koningen deden veel moeite om hun titel te verlengen. Rik schoot een tien onder de stop,
en Davy een tien boven de stop. Nu mochten we allemaal onze kans wagen, maar veel kans kregen we
niet. Want in de eerste ronden schoten Rik Vervoort en Davy Goris als enige in de stop, en verlengde zo
hun Konings titels bij Nieuwe Olijftak Hoogstraten.
De titel van prins ging naar Gert Vervoort.
De secretaris
Jac Viskens

