Koningsschieting NOH Hoogstraten 2016
-----------------------------------------------------Zoals al enkele jaren de gewoonte is kwamen we de eerste zaterdag van april samen voor
onze koningsschieting.
Dit jaar waren we maar met 12 personen om voor de verschillend titels te kampen.
We begonnen eerst met het eten van spek met eieren, om krachten op te doen voor het
schieten.
Eerst schoten we 10 schot voor de titel van Prins. Hier eindigden drie schutters op de eerste
plaats met 87 punten, Gitte Keustermans - Rik Vervoort en Davy Goris.
Dan was het tijd om de stop te steken. De aftredende koningen konden geen gebruik maken
van hun schot vooraf om hun titel te verlengen. Nu mochten we allemaal onze kans wagen.
Maar voor de eerste keer bij NOH wist niemand in de stop te schieten. Daarom moest er een
priem gestoken worden, en gekampt voor de koningstitel. Hier was het Gitte Keustermans
die met 15 mm het beste kampschot wist te plaatsen, en zo Koningin werd van NOH.
Bij de compound gaat de koningstitel naar Eddy Goris, en bij de jeugd 12 meter naar Bradley
van Ooijen.
De titel van Prins gaat naar Rik Vervoort met het beste afschot.
Namens NOH Hoogstraten
Jac Viskens

VNA Minderhout,

28 maart 2016 , 2e paasdag om 18.00u begon bij VNA Minderhout naar jaarlijkse traditie de
koningschieting.
Er werden eerst tien pijlen geschoten voor de strijd van prins .
Het leek wel of niemand in zijn kaarten wou laten kijken maar uiteindelijk kwam er als verassing , en
dit voor de eerste keer in de geschiedenis van VNA , een prinses op de proppen.

Nancy Van Dun nam namelijk de titel van prinses in ontvangst met een score van 87 punten.
Dan werden er na een kleine versnapering de stoppen op doel gestoken en kreeg Jos Boudewijns als
uittredend koning zijn kans om de titel te verlengen.
Dit lukte hem echter niet en moest zo zijn titel afstaan aan zijn eigen broer die in de zevende ronde
de stop kon laten knallen.
De nieuwe koning van VNA 2016 is dus Ludo Boudewijns die voor het derde jaar op rij de titel in
de FamilieBoudewijns weet te houden.

KONINGSCHIETING 2016 bij handboog vereniging
Vrede en Eendracht Castelré
Op maandag 28 maart 2é paasdag werd er bij handboogmaatschappij Vrede en Eendracht Castelré
zoals gewoonlijk geschoten voor de titel van koningen en prinsen voor het seizoen 2016.
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 Jan 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 niet lang wachten want onze uittredende
koning de Rooy Cees liet de stop knallen in de 1é ronde .
Het was dus de Rooy Cees die de gelukkige was en hij kroonde zich voor 1 jaar als koning van Vrede
en Eendracht Castelré 2016.
Bij onze 12 meter schutters hadden wij als koningin Verbert Gitte die na de 10 schot het beste
kampschot leverde, en als prins Verhoeven Mathijs met 74 punten.
Bij de 20 meter hadden wij maar 1 deelnemer, maar deze kon de stop niet laten knallen binnen de
10 schot, en bij zijn kampschot schoot hij 52.72mm. deze koningstitel is voor Verhoeven Arian .
Bij de compound hadden wij geen schutter aan lijn dus is deze titel niet toegekend.
De voorzitter
Frans Roelen
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Koning en Prinsschieten bij De Noordervrienden Minderhout
Zaterdag voor pasen, een vaste dag voor het koning en prinsschieten. We begonnen met tien pijlen
voor de prins te schieten. Hier was Jos Mertens de sterkste en kroonde zich als prins bij de recurve.
Bij de compound was Regiald Kools de beste en is prins compound.
Na een korte pauze werden de stoppen gestoken. Hugo en Kevin de uittredende koningen kregen
een schot vooraf, maar ze konden de stop niet treffen. Voor iedereen kans, het was Frans
Bartholomeeusen die als eerste de stop liet knallen, niemand deed hem het na en is zo koning van de
recurve. Bij de compound was het Jos Verbaeten die de stop liet knallen maar ook Kevin Stoffels
deed het in de zelfde ronde. Dan moest er gekampt worden en hier was Jos net iets beter dan Kevin,
zo werd Jos Verbaeten koning bij de Compound. Bij de twintig meter is het Reinout Crols die zich tot
koning wist te kronen.
Een dikke proficiat aan de koningen en prinsen en veel succes op de keizerschieting.
DNM Minderhout

K.S.S. heeft zijn koningsschieting gehouden op vrijdag 15/04, Paul Snoeys heeft zich in het derde
schot tot koning gekroond, in de 10 schot die eraan vooraf gingen, heb ik mezelf tot prins gemaakt
met een puntentotaal van 92.
Groetjes,
Peter.

