
Koningschieten zondag 3 november 2019 
 

Nieuwe KEIZER en PRINS bij handboogvereniging L’ Union fait la force. 

 
Dit jaar schoten 14 leden hun 2 x 20 tellende pijlen op 25 meter om met hun score een titel te behalen in 1 van de 3 

vorstenhuizen. Om ervoor te zorgen dat de resultaten goed bleven werd er in de pauze soep uitgeschonken en 

tijdens de 2e 20 pijlen werden we verrast met een plateau met heerlijke hapjes. De sfeer was goed en er werden 

mooie resultaten behaald. 

 

Bij de jeugdschutters en -schutster was het meteen duidelijk Menno ging dit jaar niet voor een titel in het 

vorstenhuis voor de jeugd maar voor een titel bij de senioren recurve. 

Hierdoor werd het een andere strijd in het vorstenhuis voor de jeugd.  

Vanaf het begin nam Richard de leiding en gaf deze niet meer af. Richard was vorig jaar ook al Baron en 2 

opvolgende jaren Baron dan wordt je direct Prins( bij afwezigheid van een Prins ). 

De uitslag: 

Prins  Richard Oostvogels 133 139 272 punten  

Baron  Melanie van der Pol 111 124 235 punten  

 

In het vorstenhuis voor de compoundsporters was het vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk, Kevin wordt 

Hertog. 

De uitslag: 

Hertog  Kevin Vorstenbosch 166 175 341 punten 

 

In het vorstenhuis voor de senioren recurve sporters ging Menno zich mengen in de strijd om het koningschap. Wat 

dit bijzonder maakte is dat hij nog een jeugdlid is. Menno nam vanaf de 1e serie de leiding en hield deze voorsprong 

tot het einde van de wedstrijd vol. Giuliano, Jacqueline en Frits hebben nog geprobeerd Menno bij te houden maar 

dit lukte niet. Na 15 pijlen had Frits 3 punten meer dan Giuliano en Jacqueline. Frits hield tot aan het einde van de 

wedstrijd een voorsprong en Giuliano volgde op afstandje. De scores van Jacqueline vielen wat terug. Arjan en René 

dachten niet mee te kunnen doen voor een titel en maakte er een onderlinge wedstrijd van die Arjan in de laatste 2 

pijlen van de wedstrijd besliste in zijn voordeel. Hierdoor en omdat Menno vorig jaar ook Koning werd en 2 

opeenvolgende jaren Koning, dan wordt je Keizer ( bij afwezigheid van een Keizer ). Hierdoor werd Arjan toch nog 2e 

Ridder en viel René helaas net buiten het Koningshuis.  

De uitslag: 

Keizer  Menno Rommers 182 179 361 punten 

Koning  Frits Lucas  171 178 349 punten 

1e Ridder Giuliano Cini  168 162 330 punten 

2e Ridder Arjan Schuurbiers 158 162 320 punten 

  René Rommers  155 163 318 punten 

  Jacqueline Donders 160 148 308 punten  

  Willem van Stek 151 154 305 punten  

  Tiny van Steenpaal 137 147 284 punten   

  Wim van Oorschot 132 145 277 punten 

  Bertho Bouman  139 126 265 punten 

  Sjoerd Pot  99 132 231 punten 

 

Het was dit jaar weer een spannende strijd, wie gaat er met welke titel naar huis. Op deze dag moet je in vorm zijn 

en alle zenuwen onder controle hebben. Het blijft elke keer weer een uitdaging! 


