Verslag Koningschieting 1 mei 2018
Rond 13u werd er aangevangen met de jaarlijkse koning schieting over
36schot. Na de opening door de burgemeester vertegenwoordigd door Sandra
Hoppenbrouwers en de schepen van sport Maarten De Bock kon de wedstrijd
starten.
Dit jaar werd er geschoten naar de hoogste score. Welke het aantal favorieten
op voorhand al beperkte tot 3 schutters namelijk Van de Kerckhoven Dirk,
Jacobs Ivo en Jacobs Mark. Na het eerste reeksje van 3 schoten was het Ivo
die met 29 op 30 aan de leiding ging gevolgd door Mark (28) en Dirk (25).
Halverwege de wedstrijd na 18 schot stond Ivo nog steeds aan de leiding met
169 op 180, Mark bezette nog steeds de 2de plaats met een score van 167
kort gevolgd door Dirk met 166. Na een paar mindere schoten zag Ivo zowel
Mark en Dirk passeren. De wedstrijd bleef ongemeen spannend maar Dirk
kende geen zwak moment meer waardoor hij voor het 3de jaar op rij de
koningstitel binnenhaalde met een score van 338 op 360. Met ingang van de 3
laatste schoten stonden Mark en Ivo met een gelijke score. Op deze laatste
serie haalde Ivo nog 29 punten binnen wat hem op een eindscore van 331
bracht deze was goed voor de 2de plaats, Mark had een iets minder moment
en met slechts 24 punten kwam zijn eindtotaal op 326 punten. Ondertussen
was de strijd voor prins ook nog volop bezig. Uiteindelijk waren er 6 schutters
welke 1 stop geschoten hadden namelijk Dirk, Ivo, Mark, Theo, Matthias en
Roel. Vermits de koningstitel al voor Dirk was gingen de 5 overige schutters
nog een nakamp over 3 schot aan om uit te maken wie de nieuwe prins mocht
worden. In deze eindstrijd haalde Matthias met 27 op 30 de titel van prins
binnen. Ook in de compoundklasse werd er geschoten. Hier ging de strijd
tussen Beunis Fredrik, Wens Hilda en Ots Anja. Ook hier waren de 3
kandidaten aan elkaar gewaagd maar het was toch Frederik die schot per
schot verder uitliep op de 2 dames. Na 36 schot behaalde Frederik een score
van 337 punten en werd alzo de nieuwe koning in de compoundklasse.
Na de wedstrijd werd er nog genoten van het jaarlijkse koude buffet.
Volledige uitslag.
Koningschieting op 1 mei naar hoogste score
Van de Kerckhoven Dirk
Jacobs Ivo
Bernaerts Matthias
Jacobs Mark
Muller Gert
Peeters Theo
Adriaensens Roel
Claessens Jens
Jacobs Karel

338
331
326
326
313
310
299
283
264

Koning 1stop
1stop nakamp 22
1stop nakamp 27 Prins
1stop nakamp 26
1stop nakamp 26
1stop nakamp 20

Schepers Guido
De Keyser Johan
Geven Jitske
Van den Eynden Marcel
Adriaensens Nilz

254
251
249
247
220

Compound
Beunis Frederik
Wens Hilda
Ots Anja

337
333
323

Koning

