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Grote PrijsJacques en Marcel Lafortune

Op zondag 7 oktober organiseerde de Koninklijke Kruisboog-
maatschappij HUZ Leuven voor de 29ste keer de Grote Prijs
Jacques en Marcel Lafortune. In de sporthal van Wilsele werd
op twee afstanden gestreden om de prijzen. 54 kruisboog-
schutters (waaronder 12dames, 22 senioren en 2 kadetten)
streden op de 6 meter, terwijl 42 schutters (waaronder 7
dames, 14 senioren en 2 kadetten) voor de prijzen op de 10
meter gingen.

verslag: Patrick Venster

De schutters konden maximum 100
punten verzamelen, 10punten per roos.
Bij gelijke stand wordt naar het kamp-
schot gekeken. Daarbij wordt ook de
afstand gemeten vanuit het centrun
van de roos tot de impact van het schot.
Deze afstand geeft bij gelijke stand de
doorslag.

In het klassement op de 6 meter behaal-
den twee schutters de maximumscore
van 100 punten: Herman Voorbraeck
en Patrick Venster. Bij het kampschot
sloeg het schot van Herman Voorbraeck
echter iets dichter bij de roos in (3,8 mm
t.o.v. 6,3 voor Patrick Venster), waar-
door hij het tinnen beeld "Fonske" in
ontvangst mocht nemen. Jacky Palmers
werd met een score van 98/100 eerste
senior (9de in het algemeen klasse-
ment), Myriam Van Gossum werd met
haar tiende plaats eerste dame. Pieter
De Coninck haalde het bij de kadetten
van Pauline Voorbraeck. Beste ploeg op
de korte afstand was HUZ Leuven.

Geen perfecte scores op de 10 meter.
Carlo Schollaert had aan 99 punten ge-
noeg om de overwinning op zijn naam
te schrijven. Veerle Vlaminckx strandde
op een mooie tweede plaats met 98
punten en was daarmee logischerwijs
ook eerste dame. De beste senior, Man-
fred Keiler, scoorde 96 punten en werd
daarmee zesde en ook hier was Pieter
De Coninck bij de jongelingen sterker
dan Pauline Voorbraeck. HUZ leuven

was opnieuw de beste ploeg en mocht
ook nog de 'Combiné' in ontvangst ne-
men: de beker uitgereikt aan de ploeg
die de meeste punten behaalde over de
twee disciplines.

Het bestuur en de organisatoren van de
GPLafortune danken de mensen van de
stad Leuven, de provincie Vlaams-Bra-
bant, Bloso en alle leden die meewerk-
ten. Daarnaast willen zij ook dhr. Louis
Tobback (Burgemeester van Leuven),
mevr. ElsVan Hoof (Schepen van sport
en communicatie Leuven) en dhr. Dirk
Vansina (schepen van jeugd en fees-
telijkheden Leuven) van harte danken
voor de aanwezigheid op hun kruis-
boogmanifestatie, als blijk van sympa-
thie en steun aan de kruisboogsport.

Piet er De Coninck treedt als beste jeugdschutter in
de voetsporen van vader Marc

de winnaar kreeg het 'Fonske'

HUZ leuven was op beide afstanden de beste ploeg en mocht de 'Combiné' in ontvangst nemen


