
 

 

Verslag Koningschieting 1 mei 2019 
 
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 het gemiddelde van het afgelopen jaar. Theoretisch 
hebben alle schutters dit jaar evenveel kans om de koningstitel binnen te halen, maar 
de topschutters (Dirk, Ivo, Mark en Matthias) welke zeer regelmatig hun punten 
schieten hebben misschien toch een klein voordeel. Alverwege de wedstrijd na 18 
schot stond van de toppers Matthias er het beste voor met 2 gemiste. Echter zoals in 
het begin gemeld waren er wel enkele outsiders die het beter deden. Gert en Theo 
met respectievelijk 1 en 2 missers. Waren het de zenuwen die beide parten speelden 
want in de 2de helft van de wedstrijd lieten beide toch wel wat missers optekenen wat 
hun eindtotaal voor Gert op 7 en voor Theo op 8 missers bracht. In de 2de helft werd 
het stilaan duidelijk dat de toekomstige koning een strijd zou moeten leveren met 
Guido (3 missers in eerste helft). Guido en Matthias lieten beide regelmatig nog eens 
een misser noteren zodat met nog 2 schot te gaan de stand gelijk was namelijk beide 
6 missers. Matthias liet in het voorlaatste shot nog een misser noteren wat zijn 
eindresultaat op 7 bracht, vermits Guido niet meer miste werd hij de nieuwe koning. 
In de compound klasse haalde Hilda opnieuw de titel binnen. Ondertussen was de 
strijd voor prins ook nog volop bezig (hij/zij die de meeste stoppen schiet). Uiteindelijk 
waren er 2 schutters Dirk en Jens die met 3 stoppen het strijdperk verlieten. Na de 
wedstrijd moesten beide schutters nog 3 schot extra afleggen, diegene met het 
hoogst aantal punten wint de titel van prins. Hierbij wist Jens de titel te behalen met 
26 op 30 voor Dirk met 24 op 30.    
Na de wedstrijd werd er nog genoten van het jaarlijkse koude buffet. 
 
Volledige uitslag. 
 
Koningschieting op 1 mei naar gemiddelde 

 
Schepers Guido  287 6 missers Koning 
Bernaerts Matthias  307 7 
Muller Gert   309 7 
Geven Jitske   279 7  
Van den Eynden Marcel 283 7 2stop 
Peeters Theo  302 8 1stop  
Verleysen Joseph  281 8 2stop 
Van de Kerckhoven Dirk 331 9 3stop nakamp 24 
Jacobs Mark   322 9 
Jacobs Karel   251 9 2stop 
Jacobs Ivo   331 10 2stop 
De Keyser Johan  229 10 
Claessens Jens  271 17 3stop nakamp 26 Prins 
   
Compound  
Wens Hilda    337 2 missers  Koningin 
  


