
 
  
 
 
 

 Koningsschieting Nieuw Vermaak Hoogstraten 2019  
 ---------------------------------------------------------------------- 
 

Op zaterdag 27 april ging de eerste koningsschieting van Nieuw Vermaak Hoogstraten door. 

We begonnen deze avond om 18.00 uur met heten van spek en eieren, om zo krachten op te doen  

voor de komende kamp. 

Om 19.30 uur begonnen we aan de schieting met 25 schutters, waarvan 5 Compound schutters. 

We begonnen met tien schot te schieten voor de titel van prins. 

Hier waren bij de recurve Gitte keustermans met 96 punten, en bij de Compound Davy Goris met  

99 punten de hoogste schutters. 

Dan was de tijd gekomen om de stoppen te steken. 

De aftredende koningen, Jan De Bie van VNA en Rik Vervoort en Davy Goris van NOH, kregen een  

schot vooraf om hun titel te verdedigen. Geen van hen wist gebruik te maken van dit voorkeurschot, en  

zo mochten we allemaal onze kans wagen. 

In de tweede ronde schoot Wesley Samson in de stop en werd zo koning van NVH bij de Compound  

schutters. Ondanks dat de stop bijna elke ronde wel één of twee keer werd geraakt, moesten we tot  

het tiende schot wachten voordat Ann Van Alphen in de stop schoot en zo Koningin werd van NVH. 

De titel van Prinses ging naar Gitte keustermans met 96 punten. 

Proficiat aan de Koning – Koningin en Prinses 2019 van NVH. 

                          



KONINGSCHIETING  2019 bij handboog vereniging  

Vrede en Eendracht Castelré  

Op maandag  22 APRIL 2é paasdag werd er bij handboogmaatschappij 
Vrede en Eendracht Castelré zoals gewoonlijk geschoten voor de titel 
van koningen en prinsen voor het seizoen 2019. 
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 GEERTS KELLY met 88 punten. 
Dan werden de stoppen gestoken en mocht onze uittredende koning  
AERTS PAUL 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 na de 10 ronde  Dan moesten alle schutters kampen naar de 
priem en was het GEERTS JAN  die dan de titel van Koning 2019 
mocht noteren en hij kroonde zich voor 1 jaar als koning van Vrede 
en Eendracht Castelré 2019. 
Bij onze 12 EN 18 meter als onze compound hadden wij geen 
schutters aan lijn.   
 
De voorzitter                                                                    Verslaggever 
Aerts Paul                                                                         Frans Roelen 
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