Keizerschieting Noorderbond
03 / 06 / 2017

Lokaal KVV Meerle

Zaterdag 3 Juni was dit jaar de dag dat de Koningen van de Noorderbond clubs samen zijn
gekomen om uit te maken wie er dit jaar de titel KEIZER NB in het seizoen 2017/18 zal
dragen.
Het was een dag met ideaal schietweer, warm en geen wind of regen, De opkomst was
daarom ook vrij goed. Met de prinsen erbij waren er 21 schutters present.
Stipt om 14h werd gestart voor de eerste 10 pijlen, dit om de spieren eens goed los te maken
en de vizieren perfect af te stellen.
Hierna was het tijd voor een korte pauze en te beginnen met het echte werk
De uittredende Keizers hielden zich aan hun belofte om de stop niet met hun eerste schot te
laten knallen dus de andere schutters kregen ook deze keer weer alle kansen om hun
kunnen te laten zien.
Bij de compound was het Kevin Stoffels die in de derde ronde met een perfect schot zijn pijl
in de stop schoot
Bij de prinsen 25m was het wachten tot de 5é ronde waarin Edgar Dullaart zich de titel van
opperprins op zak stak
In de reeks recurve 12m was enkel Gitte Verbert aan lijn, maar een echte Koningin waardig
besloot zij om de stop bij haar 6é schot te laten knallen, na een aantal hartkloppingen werd
het echt duidelijk dat de titel Koningin 12m 2017 voor haar is, proficiat Gitte
De recurve schutters 25m gingen intussen gewoon verder, echter in de 5é ronde zette Eric
Jansen zijn pijl op de ring van de stop om de andere schutters nog eens wakker te
schudden, zo van als jullie het niet doen dan ben ik er weer mee weg.
In ronde 8 was het voor Eric genoeg geweest en volgde hij zichzelf op al Keizer NB
Bij ons weten is het nog nooit gebeurd dat één schutter tweemaal op rij zowel de titel Keizer
KKDB en NB behaalde, proficiat Eric
Dan was het enkel nog wachten op de prinsen 12m, deze werkten rustig hun 10 pijlen af
waarna de priem uitkomst moest brengen. Hier was het Ante Verheyen die haar pijl op
96.82 mm zette en zo de titel opperprinses 12m 2017 op haar naam zette

Uitslag
Koningen
Recurve 25m
- Eric

Jansen
- Rik Vervoort
- Paul De Rooy
- ludo Van Loon
- Jan Geerts
- Johan Bastiaansen
- Ludo Van Bavel

92
83
82 afsch 8-9
82 afsch 7-9
82 afsch 4-9
79
70

Compound
- Kevin Stoffels
- Davy Goris
- Eddy Goris
- Yvan Verschueren

97
94
87
70

Koning recurve 12m
- Gitte Verbert

88

Prinsen
Recurve 25m
- Edgar Dullaart
95
- Glen Stoffels
91
- Koen Kustermans 90
- Britt Jansen
89
- Marina Aerts
83
- Gitte Kustermans 81
- Kelly Geerts
78
Recurve 12m
- Ante Verheyen
- Ewout Verbert

91
78

Met sportieve groeten en tot volgend jaar
KVV meerle

