Verslag keizerschieting KKDB
Zaterdag 20/5/2017 was de dag dat bij KVV uitgemaakt zou worden welke schutters de titel
Keizer KKDB zullen behalen voor het seizoen 2017-2018
Tegen 14h was het schietlokaal gezellig volgelopen met de koningen van de verschillende
deelnemende verenigingen van de KKDB
KVV had vooraf nog een paar regenbuien besteld om het stof wat te blussen, kwestie dat er
geen stof op de pijlen of in de vizieren terecht zou komen. Maar het klaarde vrij snel op
zodat er zonder problemen kon geschoten worden
De eerste 10 pijlen werden vrij snel afgewerkt, de beste schutters kwamen weer met de
hoogste punten uit de strijd. Of hadden de anderen nog niet in hun kaarten laten kijken
Na deze 10 schot werd een korte pauze ingelast, tijden deze rust veranderde de doelenlijn
in een bouwwerf want met de nodige hamers en beitels werd een pijl van Eddy uit het hout
gehakt ( als Eddy iets doet dan doet hij het goed )en werden de stoppen gestoken
Na de rust starten de uittredende Keizers met een schot vooraf maar Eric en Eddy
kennende gaven ze de rest van de deelnemers een eerlijke kans. Echter in de derde ronde
vond Eric Janssen dat de recurve schutters genoeg kansen hadden laten liggen en liet
rustig de stop knallen
Na negen ronde’s bij de compound had het voor Eddy Goris lang genoeg geduurd en
plantte hij zijn pijl in het kleine stopje ( zoals eerder gezegd “ als Eddy iets doet dan doet hij
het goed” )
Dus de uittredende Keizers voor recurve en compound verlengen hun titel nog eens
verdiend voor een jaar
Bij de 12 en 20m schutters werden de 10 pijlen afgewerkt en kwam er de priem aan te pas
om uit te maken wie er keizer zou worden

Uitslag
recurve 25 m
Keizer 2017 Eric Jansen ( derde ronde)
Eerste 10 schot
- Senna Roos
- Dirk Aerts
- Eric Janssen
- Johan Bastiaansen
- Rik Vervoort
- Hans Frijten
- Jan Geerts
- Ludo Van Bavel

95
91
90
85
84
83
81
79 afschot 10

- Ludo Van Loon
- Sandra Verschueren
- Paul De Rooy

79 afschot 8
67
55

Compound
Keizer 2017 Eddy Goris ( negende ronde )
Eerste 10 schot
- Davy Goris
- Yvan Verschueren
- Eddy Goris
- Roger Vannes

95
76
75
74

Jeugd 20 m
Keizerin 2017

Lotte Aerts

( kamschot 10,47 mm)

Eerste 10 schot
- Anton Lenaerts
- Lotte Aerts

80
58

Jeugd 12 m
Keizerin 2017

Gitte Verbert

Eerste 10 schot
- Gitte Verbert
- Daan Rombouts
- Tiana Mertens

( kampschot 30,41 mm )

91
80
74

