Bondskampioensschap (NK) Handboogschieten voor cadetten klasse 1 & 2 op 10 maart 2018 te
Ysselsteyn.
Vandaag werden de BK geschoten in Ysselsteyn bij “ons genoegen” met onze cadetten Jondar
Hoenselaar, Bjorn Josten en Bjorn Cartwright. Zij hadden zich geplaatst via de
regiokampioenschappen.
Jondar stond eerst op de reserve lijst maar mocht gelukkig toch meedoen, in de 2e klasse recurve. En
schoot zich met een eerste serie van 221 punten naar de 16e plek. Spannend natuurlijk Omdat de
beste 16 doorgaan voor de finale ronde. Maar ondanks een mooie ronde met 212 punten was het
net niet genoeg om deze plek vast te houden. En is Jondar als 17e van de 22 geëindigd. Knap gedaan
Jondar!!
Bjorn Josten schoot mee in de compound 2e klasse. En na de eerste ronde stond Bjorn op de 3e plaats
met 239 punten. Een goede basis voor de tweede ronde. Maar de concurrentie was te sterk en
ondanks een goede serie van 229 punten kon Bjorn de 3e plaats niet vasthouden. Hij mocht als 6e de
kwart finales in. In deze kwartfinale ronde moest hij het afleggen tegen zijn directe tegenstander.
Wat een mooie prestatie Bjorn!!
Als laatste van de drie heren was het Bjorn Cartwright gelukt om na de eerste ronde, met een
persoonlijk record van 269 punten. Zichzelf als 5e te plaatsen in de compound 1e klasse. Met een
tweede ronde van 260 punten was het genoeg om als 6e in de kwart finales te gaan. Daar kon het
lang volhouden in een 1 op 1 gevecht met de latere kampioen. En met 2 punten verschil moest hij
zijn meerdere erkennen. In de troost finale om de derde plaats, begon Bjorn met een kleine
voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. En werd hierdoor 3e van Nederland in de eerste klasse
compound. Gefeliciteerd Bjorn wat een mooie prestatie !!
Het was weer een mooi blauwe Larc aangelegenheid in Ysselsteyn. Waar we heel trots op zijn
natuurlijk.

Heren bedankt voor deze spannende en mooie dag.

