Koningsschieting NOH Hoogstraten 2017
-----------------------------------------------------Zaterdag 1 april ging de jaarlijkse koningsschieting van NOH Hoogstaten door.
We waren met 11 personen aanwezig, waarvan 1 compound schutter en 10 recurve schutters, om
voor de verschillend titels te kampen.
We begonnen de avond met het eten van een pan spek met eieren.
Daarna was het tijd om de bogen te spannen, en begonnen we aan de 10 schot voor de titel van
Prins. Hier eindigden twee schutters op de eerste plaats met 89 punten, Gitte Keustermans en Rik
Vervoort.
Na het steken van de stoppen, kreeg de aftredende koningin een schot vooraf om haar titel te
verlengen. Zij wist hiervan geen gebruik te maken, en dus mochten we allemaal onze kans wagen.
Ondanks dat de stop vele keren geraakt werd, wist niemand in de stop te schieten. Daarom moest er
een priem gestoken worden en gekampt voor de koningstitel. Hier was het Rik Vervoort die met 23 mm
het beste kampschot wist te plaatsen, en zo Koning werd van NOH.
Bij de compound gaat de Koningstitel naar Davy Goris, met kampschot 19 mm.
De titel van Prinses gaat naar Gitte Keustermans.
Namens NOH Hoogstraten
Jac Viskens

Koningsschieting 15-04-2017 De Noordervrienden Minderhout
Volgens traditie kwam DNM bij elkaar voor de jaarlijkse Koningsschieting op de zaterdag voor Pasen.
Om 14:00 uur zijn we gestart met de 10 schoten zodat de Prins “gekozen” kon worden in de
verschillende categorieën. Nadat iedereen zijn 10 prinsenschoten had afgerond, konden de stoppen
gestoken worden.
1ste ronde… 1ste schot… KNALT de stop bij de Compound… Kevin Stoffels pakt de titel van Koning !
Na dit geweldige schot, gingen we verder met de overgebleven categorieën: Recurve 12m. en
recurve 25m.
1ste schot in de 2de ronde KNALT de stop wederom… Senna Roos wist de stop te raken…, alle overige
recurve schutters konden Senna er nog van weerhouden de titel Koning voor het komende jaar op
zijn naam te zetten… totdat Matthias Geerts zich als laatste schutter naar de lijn begaf. Hij richtte
zijn pijl op de stop en… KNALT wederom… De shootoff volgt waarbij Senna zijn pijl juist ietsje dichter
op de priem schiet dan Matthias. Senna Koning !
Op de 12m. hadden we 1 deelnemer: Owen Vanluffelen wist de stop niet te raken, na zijn 10 schot
mochten we Owen als jongste clublid tot Koning 12m. kronen.
Nadat de Koningen bekend waren, konden de Prinsen op de 25m. bekend gemaakt worden.
Compound bezorgde ons een Prinses: Jessica Kools; 94 punten
Recurve 25 meter bezorgde ons een Prins: Glenn Stoffels; 91 punten

KONINGSCHIETING 2017 bij handboog vereniging
Vrede en Eendracht Castelré
Op maandag 17 APRIL 2é paasdag werd er bij handboogmaatschappij Vrede en
Eendracht Castelré zoals gewoonlijk geschoten voor de titel van koningen en
prinsen voor het seizoen 2017.
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 90 punten.
Dan werden de stoppen gestoken en mocht onze uittredende koning De Rooy
Cees 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 6é
ronde want dan liet Geerts Jan de stop knallen
Het was dus de Geerts Jan die de gelukkige was en hij kroonde zich voor 1 jaar
als koning van Vrede en Eendracht Castelré 2017.
Bij onze 12 meter schutters hadden wij als koningin Verbert Gitte die in de 2é
ronde de stop liet knallen , en als prins Verbert Ewout met 50 punten.
Bij de compound is deze titel niet toegekend.
De voorzitter
Frans Roelen

Koningschieting

15.04.2017

Naar jaarlijkse gewoonte is paaszaterdag voor KVV om met de koningschieting het nieuwe schietseizoen
te starten
Dit jaar kwamen er 14 schutters aan de lijn, dit zijn er spijtig genoeg toch een aantal minder dan vorig
jaar, maar niet getreurd de afwezigen hebben een gezellige namiddag gemist.
Om 14.30h werd er gestart met de eerste 10 schot voor de prins, de uitslag was als volgt
Recurve;
Jansen Eric
Jansen Britt
Jochems Jos
Van gog Peter
Raaijmakers Leo
Bastiaansen Johan
Van bavel patrick
Verschueren Jos
Verschueren Maria
Raaijmakers Piet
Willemsen Ad
Herijgers Gert

94
90
89 afschot 10-10
89 afschot 10-9
85
84
83
78
77
73
60
52

Compound
Verschueren Yvan

85

Jeugd 25m
Renting Floris
Van Looveren Cis

84
70

Na een korte pauze werden de stoppen op
de doelen gestoken en begon de strijd om de
voornaamste titels
Bij de recurve was het Johan Bastiaansen die in de eerste ronde zijn pijl zuiver in de stop plaatste.
Koning Compound
Verschueren Yvan
Bij de recurve was het Britt Jansen die de titel prinses voor een jaar verlengde.
Bij de prijs uitreiking ging Erik Jansen naar huis met het grote paasei, en Floris Renting verdiende de
prijs voor de jeugd ( welke zoals gewoonlijk geschonken was door onze secretaresse Viv.
Dat Johan 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

