
Koningschieting Liggende wip 2009 
 
Het schuttersjaar van Willem Tell begint met de algemene ledenvergadering in  januari, waar 
de leden hun inbreng kunnen aangeven en wat de vereniging aan activiteiten het komende jaar 
zal brengen. Hier in opgenomen het 135 jarig bestaan van de vereniging 
 
Na de vergadering is zoals gewoonlijk de eerste activiteit van het jaar, het koningschieten op de 
Liggende Wip 
Hoe korter de vergadering, hoe liever  verschillende leden dat  hebben. Zodra de vergadering  
afgelopen is komen de 1ste discussies en prognoses al opgang: wie zijn de kanshebbers voor de 
verschillende titels en het koningschap op de Liggende en Staande wip dit jaar. 
Afgelopen seizoen  was dat Hans Franse die met de nodige titels zich liet bekronen. Of zou hij  
dit jaar meer concurrentie krijgen van andere de leden van Willem Tell, dat waren de eerste 
discussies al voor dat de eerste pijl was verschoten van het nieuwe schutters seizoen.  
 
De strijd voor het koningschieten op de Liggende wip werd door de koning van het afgelopen 
seizoen 2008 geopend door als eerste te schieten Hans Franse, vanaf dat moment komt de spanning 
onder de kanshebbers naar voren en is hoorbaar onder de leden aan de Bar. 
In de eerste ronde wordt de blokvogel 3 maal geschoten door als 1ste Peter Rentmeester -Jan 

Vermeule en Huub Rentmeester. 
Ronde twee;  3 maal; door Patrick Remijnse -Jan Rentmeester en Dennie Boonman. 
Ronde drie;  2 maal; Peter Rentmeester en Jan Verbart 
Ronde vier;  5 maal ; Peter Rentmeester(3)- Jan Rentmeester- Jan van Steenbergen- Margriet    

Franse- Adrie Rentmeester 
Ronde vijf; 2 maal; oude koning Hans Franse en Patrick Remijnse 
Ronde zes;  1 maal; Jan Vermeule 
Ronde zeven; 4 maal; Jan Rentmeester –Piet Verbart- Adrie Rentmeester en Frank Rentmeester 
Ronde acht; De strijd en de spanning gaat beginnen 2 van 3  en 3 van 2 blokken 

4 maal; Wino van Iersel- Jan Rentmeester(4)- Jan van Steenbergen- Lau Rentmeester 
Ronde negen; geen 
Ronde tien; Peter met 3 blokken kan nog bij Jan Rentmeester komen maar mag niet missen, 

helaas hij miste op dat moment was de nieuwe Koning 
bekend  Jan Rentmeester werd koning 2009 voor de vierde 
maal op de liggende wip 
Wino van Iersel was de enige schutter nog die de  blok in de 
tiende ronde afschoot. 
Aan het koningschieten werd deelgenomen door 23 
schutters 
Hans Franse liet toch nog van zich horen door eerste te 
worden op de prijzenschieting (wip 2) 
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                  Veteranen koning 2009 
 

Helaas dat de jeugd, na nog tien ronden de koningsvogel niet konden afschieten. 


