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Op zaterdag 24 juni j.l. is weer het traditionele koningsschiet-toernooi
gehouden. Dit jaar is er gekozen voor een combinatiewedstrijd met zowel de
jeugd als de senioren gelijktijdig op de baan. Door deze verandering werd de
jeugd niet meer ingezet als pijlendragers, en moest iedereen zelf pijlen halen
en tellen. Een hele verandering t.o.v. het traditionele koningsschieten, maar
een goed initiatief om, zoals Kid zei in de opening, de saamhorigheid te
bevorderen en het aantrekkelijk voor de jeugd te maken.
De opkomst was groot, en nadat Kid het toernooi geopend had, werden er 2
keer 3 proefpijlen op 18 meter geschoten. Daarna de eerste 30 tellende pijlen.
In de tussentijd hebben Jackie, Patrick en Frank alvast de voorbereidingen
getroffen voor de gemeenschappelijke lunch. De zeer goed gevulde soep
(tomaten, kip en vegetarisch) is gemaakt door Henri. Zoveel ballen heb je nog
nooit in de soep gezien!
Verder waren er broodjes met beleg, eieren, stokbrood met kruidenkast en
sap. Al met al een copieuze maaltijd waaraan iedereen zich te goed heeft
kunnen doen.

Gedurende de wedstrijd zorgde Heli voor de verwerking van de uitslagen. Na
elke 6 pijlen werden de scores doorgegeven, zodat aan het eind de winnaar
bekend zou zijn. Heli moest regelmatig nieuwsgierige schutters bij de laptop
weghalen. De stand moest natuurlijk tot het einde geheim blijven.
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Gevolg hiervan was dat niet iedereen de spanning aankon. Hier zie je Ron de
wedstrijd van buiten bekijken nadat hij er behoorlijk doorheen zat.

Sylvia had Julia meegenomen en die genoot ook zichtbaar.
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Na de lunch reikte Chris de jeugdprijzen uit.
Er deden 12 jeugdschutters mee.
Marit werd uitgeroepen tot hofdame met 231 punten en met 272 punten werd
Bjorn Cartwright de nieuwe Jonkheer.
Na de lunch gingen de volwassenen verder met 25 meter. Uiteraard mochten
er eerst 5 proefpijlen geschoten worden. Omdat het voor Joop te zwaar zou
worden, deed hij alleen de 25 meter wedstrijd mee. Om het toch gelijkwaardig
te laten eindigen, had het scoreprogramma een verdeelsleutel, waardoor hij
aan het einde toch een 18 meter en 25 meter score had.
Ondanks dat iedereen er al een hele ochtend op had zitten, en er nu wel eens
een blazoen gemist werd, bleef de stemming opperbest. Ook omdat er
onverwacht nog enkele supporters kwamen kijken, die genoten van de actieve
schutters.
Nadat alle 25 tellende pijlen van de 2e wedstrijd geschoten en genoteerd
waren, was het tijd voor de beslissende laatste 12 pijlen. Hiervoor werden van
de categorie ‘barebow’ en ‘recurve’ de beste 4 schutters en van de categorie
‘compound’ de beste 2 schutters opgeroepen. Deze laatste pijlen werden
geschoten, zonder dat de dames en heren zelf hun pijlen hoefden op te halen,
en werden hun geschoten punten ook niet bekend gemaakt. Dit om het een
klein beetje spannend te houden tot het laatste schot.
Na het laatste schot, werden door Heli de punten nog ingevoerd, waarbij de
bogen nog niet mochten worden opgeruimd, aangezien het nog tot een shootout zou kunnen komen. Dit was dit jaar niet het geval. De bogen mochten
worden opgeruimd. Iedereen blij, want de vermoeidheid begon nu toch echt
toe te slaan.
Ondanks dat Chris dit jaar niet mocht schieten, vanwege een minder gelukkige
val eerder in de maand, bleef het schuttersbloed kriebelen. Tussen twee
onderdelen door, heeft hij vanuit de rolstoel een pijltje afgevuurd.
Nadat de bogen, op een enkele na, opgeruimd waren was het tijd voor de
bekendmaking van de Koning 2017. Chris begon met de barebow. In de
finaleronde werd deze geschoten door 3 dames en 1 heer. Aangezien alle
dames dit jaar barebow schoten, moest hieruit wel de prinses voortkomen.
Tess is dit jaar de gelukkige, met 538 punten. Mathijs schoot iets beter ( 587
punten) en mag zich nu een jaar Grootmeester van de Jacht (Jager) noemen.
Op naar de compound schutters. Hier streden Paul Cartwright en Kid om de
titel compound koning (Maarschalk). Kid wist Paul voor te blijven. Hij had
uiteindelijk 594 punten.
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Tot slot de bekendmaking van de Koning 2017: Ron was wederom runner-up
met 588 punten en mag zich nog een jaar Ridder noemen. Tot ieders grote
verrassing werd Paul Giesbers (zou het komen doordat hij al in ons nieuwe
clubshirt mocht schieten?) onze nieuwe Koning met 601 punten.
Al met al een zeer geslaagde dag, en een pluimpje aan alle schutters en
mensen achter de schermen, die ook dit jaar er weer een feest van gemaakt
hebben.

