
 

 

Verslag Koningschieting 1 mei 2017 
 
Rond 13u werd er aangevangen met de jaarlijkse koning schieting over 36schot. Na 
de opening door de burgemeester en de schepen van sport kon de wedstrijd starten. 
Dit jaar werd er geschoten naar de stop in de roos. Dit jaar was er opnieuw strijd in 
de compoundklasse vermits er de afgelopen jaren slechts 1 deelnemer was in deze 
klasse. Al in het eerste schot deed Dirk al een stop knallen maar deze zat in de acht 
en voor de koningstitel telt enkel de stop in de roos. De volgende schutter die de stop 
deed knallen was Karel in het 4de schot maar deze stak ook in de acht. In het 5de 
schot was het opnieuw Dirk die de stop deed knallen, deze keer was het wel de stop 
in de roos. Vermits alle schutters die deze ronde nog moesten schieten ook nog kans 
hadden wat de druk op hun schouders nog wat verhoogde, het was immers nu of 
weer een jaartje wachten. Uiteindelijke nadat alle schutters het 5de schot hadden 
afgewerkt en er niemand meer in slaagde om de stop te doen knallen was de nieuwe 
koning in de recurve klasse bekend. Uiteindelijk zou Dirk eindigen met 3 stoppen 
achter zijn naam. De strijd in de compoundklasse bleef spannend, wie van de drie 
(Hilda, Frederik of Anja) zou zich mogen kronen tot koning. In het 14de schot ketste 
Frederik zijn pijl af op de stop. Zo goed als op hetzelfde moment schoot Mark ook 
een stop in de roos. Door deze knal dacht Frederik dat de koningstitel binnen was. 
Dus de strijd lag nog steeds open. 1 schot later in de 15de ronde was het Hilda die 
echter de stop deed knallen in de roos. Vermits Frederik en Anja deze ronde nog 
moesten schieten was het nog even afwachten, Frederik noch Anja slaagde er in de 
stop te doen knallen. Dus Hilda was de nieuwe koningin in de compound klasse. De 
strijd voor prins was ook nog niet beslist. Het 27ste schot slaagde Karel erin zijn 2de 
stop te schieten wat hem al iets dichter bij de titel van prins bracht. Na 36 schot 
waren er verschillende schutters met 1 stop achter hun naam en alzo ging de titel 
van prins dit jaar naar Karel. Al bij al werden er dit jaar relatief weinig stoppen 
geschoten, ook dit jaar hadden we nogmaals een jeugd schutter op 18m die voor zijn 
eerste deelname ook een aanmoedigingstrofee mocht ontvangen. Na de wedstrijd 
werd er nog genoten van het koude buffet. 
 
Volledige uitslag. 
 
Koningschieting op 1 mei naar Stop 

 
Van de Kerckhoven Dirk 341 5de schot stop Koning 3stop 
Jacobs Ivo   324  
Bernaerts Matthias  323  
Peeters Theo  310 
Jacobs Mark   297 
Muller Gert   285 
Van den Eynden Marcel 280 
Jacobs Karel   263 2stop Prins 
Geven Jitske   260 1stop  



Broos Wim   251 
Schepers Guido  241 
Adriaensens Roel  222 1stop 
De Keyser Johan  215  

  
Compound  
Wens Hilda   337  15de schot Koningin 2stop 
Beunis Frederik  326 
Ots Anja   321 1Stop 
  

Jeugd 18m 
Adriaensens Nilz  219 


