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Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pieters Bosseniers Hulste
Koning- en Keizerschieting 2019
Zaterdag 29juni 15u.
Onder grote belangstelling werd de 391ste koning der Bosseniers geschoten.
Er waren 13 kandidaat koningen aangemeld.
De schieting gebeurt op een stalen vogel met afzonderlijke vleugels.
Om beurt waagt men zijn kans en wie de vogel afschiet gaat door naar de volgende ronde.
Er word geschoten tot er slechts 1 kandidaat overblijft en dit kan soms over meerdere ronden
doorgaan.
De laatst overblijvende mag zich vervolgens koning noemen.
Degene die enkel een vleugel afschiet is boeter.
Wie zonder geldige reden op de jaarmis na de Koningschieting afwezig is, moet naar
eeuwenoude traditie aan de boeter een boete betalen.
Dit jaar werd confrater Koen Dutoit, na 12 ronden tot koning gekroond en mag het fel begeerde
Koningslint gedurende 1jaar dragen.
Ook was er de 3 jaarlijkse Keizerschieting aan de beurt.
Alvorens te kunnen deelnemen aan het keizerschap moet men ooit eens Koning geweest zijn.
Hiervoor wordt er geschoten op een doelkaart en worden er 6 schoten gelost.
Wie het hoogst aantal punten behaald wordt de nieuwe Keizer.
Dit jaar moest keizer Steven Herman zijn erelint doorgeven aan Caroline Vanhoutte, jawel, een
keizerin en dit voor de 1ste maal in de geschiedenis van de Bosseniers!
PS. Onze schietstand is open:
- de eerste en derde zaterdag van de maand vanaf 18u30 tot 22u30
- op woensdag van 18u30 tot20u
- Iedere zondag om 10u.tot 12u30
Iedereen is welkom
Plaats: Kasteelstraat te Hulste, achter het dorpshuis “de rijstpekker” inrit naast nr 15
Voor uw verrassingsreizen van verenigingen, families , of gewoon vrienden onder elkaar kan
men bij ons terecht voor een paar gezellige uurtjes in het beoefenen van de luchtkarabijnsport.
Er zijn verschillende formules ter beschikking naargelang uw wensen
Inlichtingen en reservatie Dhoop Rudi 056719673
Vancoillie Lucien 056702377
Bezoek onze website: www.bosseniers.be

