
 
Op zondag 25 augustus 2019 organiseerde HBS de 1e jeugdwedstrijd voor onze jeugdschutters van 
PVL.  
Net zoals de voorbije weken moesten ook onze jonge schutters net zoals de volwassenen , tropische 
hitte trotseren om alsnog een goed resultaat neer te zetten.   
Voor sommige lukte dit wat beter als bij de anderen, maar zoals Benny aangaf bij zijn openingswoord 
was deelnemen, sportiviteit en vooral een goede voorbereiding op het nieuwe indoorseizoen de 
bedoeling van deze wedstrijd.  
Er zouden ook geen verliezers zijn maar alleen winnaars! Wat ook zo bleek doordat elke schutter na 
de wedstrijd een medaille mocht ontvangen.  
Nogmaals dank aan HBS voor de goede organisatie, zowel voor de schutters als ook voor de 
supporters en aanhang.  Zij konden onder voorziene tenten genieten van de vaardigheden van hun 
schutters, dit bij koele dranken en lekkers wat voorzien was door de club HBS.  
Nogmaals een dikke proficiat aan alle aanwezige schutters en namens HBS tot volgen jaar op de 2e 
editie!  
Hopelijk volgen andere clubs dit voorbeeld zodat onze jeugd tijdens de vakantie de mogelijkheid 
krijgen om meerdere wedstrijden te kunnen schieten, en zo hun samenhorigheid alleen ten goede 
komt om zo de toekomst van onze sport te verzekeren!  
 
Hieronder de uitslag: 
 
18 meter:  

1. Bringman Jarne   OSS 235 pnt 
2. Raadschelders Mike  COP 221 pnt 
3. Driesen Jordy   OSN 217 pnt  8x10 
4. Cuppens Anouk   SBH 217 pnt  4x10 
5. Machiels Tamara   OSS 214 pnt 
6. Kalders Tom   OSS 200 pnt 
7. Van Neste Kato   HBS 199 pnt 
8. Kalders Nele   OSS 197 pnt 
9. Sejeroe-Olsen Kasper  HBS 190 pnt 
10. Vanderspikken Zena  OSS 187 pnt 
11. Knuts Febe   OSS 176 pnt 
12. Schob Luna   HBS 173 pnt 
13. Buttinger Eva   HBS 118 pnt 

 
12 meter: 

1. Serroyen Tabitha   OSN 211 pnt 
2. Strurmeliava Hristina  HBS 203 pnt 
3. Wydrich Yana   COP 197 pnt (BB) 
4. Caers Corneel   HBS 116 pnt 

 
 
Namens de club HBS 
 
 


