Tropische temperaturen bij het
Koningsschieten van Schutterij Ravenstein.
Afgelopen weekend was het weer tijd voor het jaarlijkse
Koningsschieten. Onze welbekende weerman, Piet Paulusma,
voorspelde maar liefst tropische temperaturen. Dat werd het ook!
Het kwik steeg op zaterdag maar liefst naar ±34 graden.
Zoals de traditie vertelt, betekent Koningsschieten, dat de nieuwe koning wordt bepaald in de
diverse klassen van het boogschieten.
Als ik even op het zo bekende Wikipedia van internet naar koningsschieten zoek, lees ik dat men niet
weet waar dit oorspronkelijk vandaan komt. Wel lees ik een aantal voordelen die je als koning hebt,
die ik nog niet heb waargenomen bij Schutterij Ravenstein.
Zoals het thuis ophalen van de schutterskoning, het ontdoen, door de gildemeester of andere
hoogwaardigheidsbekleders, van de koning zijn versierselen zoals het koningsschild.
Echter heeft de koning bij schutterij Ravenstein geen versierselen of schild(wel worden er hoedjes of
petjes gedragen)hij wordt waarschijnlijk ook niet opgehaald.
Volgens Wikipedia worden er, voor de wedstrijd begint, traditioneel getrouw, twee schoten gelost
door een kerkelijke en/of wereldlijke overheid. Gemiste kans voor Cees Pieters die een feestje had,
dus zijn we maar gewoon begonnen na een woordje van de voorzitter.

Wipschieten – vrijdagavond 17 aug 2012.
Langzaam druppelde het schuttersvolk binnen op het schietterrein van
Schutterij Ravenstein. Men kon vanaf 18u inschieten en inschrijven tot
18:45. Om klokslag 19u zou de wedstrijd starten.
Mark vd Linde en Sam Jackson, twee nieuwe leden van de vereniging
kwamen polshoogte nemen, maar werden overgehaald(geen keuze) om
ook mee te doen. Daar ze niks bij zich hadden dan alleen hun shag kregen
ze een verenigingsboog en wat oude pijlen om mee te schieten.
Bij het inschieten op de wip bleek ik over waar beginnersgeluk te bezitten. Ik schoot de koningsvogel
er na 2 keer proberen zowaar af. Ook Mark bleek over hetzelfde geluk te bezitten. Hij schoot direct
de koningsvogel eraf.
Duidelijk werd bij het inschieten dat ze Sam niet het beste materiaal hebben
gegeven. Bij zijn eerste poging knapte de pees af en bezorgde Sam en sommige
omstanders een enorme schrik. Gelukkig was er nog een andere boog om mee
te schieten.
De volgorde van schieten was bepaald op inschrijving. 11 schutters hadden zich
aangemeld om koning van de wip te worden. Er waren 20 ronden waarin je
een pijl mocht schieten. Rien hield de streepjes bij.
Je moest de vogel wel goed raken wil deze eraf vliegen. Pas toen men vertelde dat als je niks raakt je
de titel bosman krijgt, schoot ik in mijn 9de beurt direct de koningsvogel eraf. Een zucht van
verlichting daalde van mij af….….
Halverwege de wedstrijd bleek ook wel dat het niet zomaar even raak
schieten is. Slechts 7 schutters hadden er 1 afgeschoten. Het was Dick
vd Bosch die direct na zijn eerste hit een tweede op zijn naam zette en
de leiding nam. Jim de Haan, de voorzitter van de club, kon niet achter
blijven en schoot direct in de opvolgende ronde ook de vogel voor de

tweede keer eraf. Twee beurten verder werd dit ook gevolgd door Jan de
Witte en Hans Bolink.
Vanaf dat moment werd het spannend. Nog 5 beurten en 4 schutters op
2 hits. Het moment duurde niet lang, want het was wederom Jim de
Haan die voor de derde keer de vogel raakte.
Nog even kwam Sam met zijn tweede hit aanschuiven en werd de laatste
ronde nog wat spannender. Word het kampen of wint Jim? Sjors schoot,
na vele net niet raak schoten, toch nog het vogeltje eraf om niet als
bosman te worden betiteld.
Echter niemand kon nog voorkomen dat Jim de nieuwe koning van de Wip werd.
Bosman worden is voor veel mensen een echte wens. Maar
het is helaas niet voor iedereen weggelegd. Van de 11
schutters waren er helaas twee bosmannen over. Sjaak
Nieuwenhuizen en Jan de Vries wisten de koningsvogel niet te
raken..

Barebow schieten– vrijdagavond 17 aug 2012.
Na een korte pauze en een drankje van de wipkoning(?!) was de indeling van
het barebow schieten bekend. Hierbij schiet je wederom met een gewone
boog zonder vizier en met houten pijlen op een blazoen vanaf 25 meter.
Je kunt maximaal 10 punten per pijl scoren als je in de roos schiet. Per beurt
3 pijlen 10 ronden lang.
Ik mocht op baan 4 als eerste schutter. Goed geoefend
als ik had, op het hertje van Hans, trachtte ik de blazoen
te raken.
Sam en Mark deden ook hier mee voor de eerste keer. Ik had Mark een setje
houten pijlen van mij gegeven om mee te schieten. Ik zag zijn eerste schot met
mijn pijl ver over het huisje de wei in gaan. Gelukkig stond het paard niet in de
vuurlinie maar aan de ander kant van de wei. Nadat iedereen klaar was en de
punten geteld, waren Mark en ik nog driftig aan het zoeken. De eigenaar van
het paard was ondertussen ook aan het hek verschenen en leek te zwaaien
naar ons. Wat een vriendelijke buurman toch. Hij kwam zelfs even naar ons toe
gelopen. Bleek dat hij de pijl van grote afstand in het hek werk zag staan. Dit
verklaard waarschijnlijk ook iets over het totale resultaat wat wij die avond behaalden.…
Al gauw bleek dat op baan 3 er twee schutters gingen strijden om de titel.
De strijd tussen Hans Bolink en Rien Bouwerse ging heel lang gelijk op. Tot
de laatste 3 pijlen geschoten werd was er voor beiden nog een kans.
Echter was het de master of the game Hans Bolink die met 184pt, 10
punten verschil met Rien, de titel Koning van de barebow werd.
Sam en Sjors werden knap 3de en 4de met resp. 81
en 79 punten.

Opvallende score was een ander nieuw record in deze tak van sport . Jan de Vries wist met de eerste
pijl 6 pt. te scoren en daarna alle andere pijlen te missen. Ook het houtwerk werd hierbij weleens
geraakt.
Jeugd Koning - zaterdag 18 aug 2012
Ook voor de jeugd is er Koningsschieten. Zij mogen met alle typen
boog schieten. Mogelijk door de hoge temperaturen die dag(35°)
waardoor sommigen toch liever naar het strand gingen, was de
opkomst wat laag.
De 4 jeugd schutters: Sjors, Nathan, Sam, en Fleur, gingen de strijd
aan voor de titel jeugdkoning.
Sam begon erg goed met een eerste serie van 20, terwijl fleur alles de eerste
beurt mis schoot. Hierdoor, bleek achteraf, dat dit haar later de titel kostte.
Halverwege werd er gerust om wat te drinken. Even lekker in de schaduw zitten
en afkoelen. Het was hard nodig. Niet alleen voor de schutters, maar ook de
leiding had het erg warm.
De tussen stand na 15 pijlen: Sjors 57, Nathan 46, Sam 36
en Fleur 46.
Het zou nog spannend worden. Fleur begon in te lopen op
Sjors. Echter door 3 missers in de laatste 3 beurten kon ze niet meer verhelpen
dat Sjors weer Jeugd Koning werd.

Recurve en Compound – zaterdag 18 aug 2012
Voor sommigen het echte koningsnummer. Stilte is hier gewenst. Over
de streep gaan en in het schuttersgebied komen betekend kwade blikken
en kan leiden tot diskwalificatie…..
In elke klasse, voor de recurve en de compound, wordt er een koning
benoemd. Oh jee…. Stond ik dan als enige met een longbow! Tussen de
Recurvebogen met een vizier en indrukwekkende stabilisatoren en de
"hightech" Compoundbogen. Ach ja, mee doen is belangrijker dan
winnen. Wellicht kon ik mijn score verbeteren van de dag ervoor.
Omdat het in het verleden altijd de beste schutter was, die altijd maar
koning werd, is er sinds 4 jaar een andere telling geïntroduceerd. Een
handicap. Het verschil met je gemiddelde telt. Wat je boven je
gemiddelde schiet is plus, eronder is min. Deze avond zal je dus echt
goed moeten schieten om koning te worden.
Een ander belangrijk aspect is, dat je de pijlen niet zelf mag halen zodat je
de score niet exact weet. Dit maakt het allemaal extra spannend.
Er waren nu ook wat meer schutters op komen dagen. Sam en
Mark waren ook nu weer van de partij. Gelukkig dit keer met hun
eigen boog en pijlen.
De wedstrijd begon en het publiek en aanhang sijpelde langzaam
binnen. Onder het genot van een drankje in de lekkere avondzon
werden de knappe schutters bewonderd.

De slager had ondertussen de barbecue met toebehoren gebracht.
Glurend naar de geschoten pijlen,werd er geraden naar de score en
mogelijke winnaars. Dit leverde voor mij wat
leuke plaatjes op. Zoals we bij de wipschutters
bosmannen hadden, zag ik hier volgelspotters.
Een vogelspotter is onder meer goed in het
vogelen(het bekijken en tellen)
.

Uiteindelijk was de laatste ronde daar. Een teken voor erelid Arie Koppe om de barbecue maar eens
aan te steken.
Iedereen was klaar, maar er mocht nog niet opgeruimd worden. Mogelijk moest het tot een kampen
komen. De uitslag is bekend! Geen kampen noodzakelijk, vertelt de voorzitter.
Direct daarop volgde La cérémonie protocolaire se déroulera of te wel de huldigingsplechtigheid.
Helaas voor de nieuwe koning van de wip was er door afwezigheid van de Ambachtsvrouwe van
Kloetinge dit jaar geen bedankje van de beschermvrouwe.
Voor allebei de klassen is er een kersverse nieuwe koning,
Voor de compound klasse werd dat Jan de Witte, die maar liefst 22 punten boven zijn gemiddelde
schoot. Voor de recurve klasse werd dat Sam Jackson, die 16 punten boven zijn gemiddelde schoot.
Na ontvangst van de bekers werden de foto’s genomen voor de plaatselijke kranten en bladen.
Trainers van Jan de Witte werden direct op de hoogte gebracht van zijn prestaties.

De barbecue was ondertussen goed warm en het afsluitende feest kon beginnen. Zoals de traditie
bevestigt, wordt er na de wedstrijd uiteraard uitvoerig gegeten en gedronken.
Het duurde tot na middernacht en ik mag zeggen, dat het zeer gezellig was.
Humphrey

Foto’s zijn te vinden op mijn album.nl Link naar diverse albums.
Koningsschieten - 17 augustus 2012
Koningsschieten jeugd - 18 augustus 2012
Doelschieten en BBQ - 18 augustus 2012
Koningsschieten 2012
Ook op de website in het foto album staan foto’s va dit evenement
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