Verslag EK indoor 2015 te Koper
Individuele prestaties:
Lena Meynen-Degryse, behaalde een zilveren medaille individueel na een schitterende
kwalificatie met 587/600. Eerst won ze tegen Kyana, daarna tegen Saskia en vooral tegen de
Croatische Orlic Maya 143 tegen 141. In de gouden finale scoorde ze iets minder en de
Deense schutster Sonnichsen Sarah scoorde degelijk 146 tegen 141 met het gekende
resultaat. Zilveren medaille. Een zeer geslaagd toernooi wat een bevestiging is van eerdere
behaalde resultaten op uitzendingen.
Goossens Chris, na een moeilijke kwalificatie kwam hij uit in de 1/16 tegen de Sloveen Dejan
Sitar. Na een zeer spannende match waar Chris eerst op voorsprong kwam wist de Sloveen
gelijk te maken. Shoot-off, beide een 9 en onbeslist omwille niet te meten verschil. Opnieuw
Schoot-off, nu beide en 10 en Chris ging door. volgende tegenstander was onze Noorderbuur
Peter Elzinga, hier verloor Chris met 149 – 148 en is hierdoor 9de individueel geëindigd wat
toch een bevestiging is van het vorige WK te Nimes.
Ben Voortmans, Na een degelijke kwalificatie, 575/600, wist Ben zijn eerste match te winnen
tegen de Italiaan Festi Manuel met 144-143. Daarna kwam hij zijn teamgenoot Renaud
Domanski tegen, deze won overtuigend met 149 -144. Ben is uiteindelijk 9de geëindigd
individueel wat knap is voor een 1ste deelname.
Saskia Meynen-Degryse, Na een degelijke kwalificatie, 572/600, wist Saskia haar 1ste match
te winnen tegen de Russische Savenkova Alexandra 144-141. Daarna tegen Lena een
mindere finale die ze verloor 141-143. Op basis hiervan toch knap 8ste individueel.
Ambroos Vermeiren, Na een redelijk begin scoorde hij uiteindelijk tot meer dan behoorlijk
574/600. Hij verloor wel zijn 1ste finale van de Noor Haugseth Matz met 145-143 maar kijkt
toch terug op een degelijke uitzending omwille manier van schieten. Individueel 17 de plaats.
Kyana Sgaggiaro, een beetje onder de indruk scoorde ze iets minder maar toch nog een
redelijke score voor een 1ste deelname. 561/600 en een 9de plaats individueel. In de eerste
finale kwam ze Lena tegen EN de commentator, die letterlijk pijl per pijl de score gans deze
finale tussen de Belgische schutsters aangaf. Ze weet ineens wat het betekent om op een EK
en in de belangstelling te staan.
Team Finales:
Hier behaalde het compound junioren herenteam een 4de plaats en het damesteam de 3de
plaats, dus gelijk ook een medaille. Ook in de team finales weer de nodige animo met een
scheidsrechterlijke beslissing welke gelukkig ongedaan werd gedaan na klacht van de
Slovenen. Als je verliest wil je niet op die basis nog doorgaan naar de gouden finale en een
zekere medaille. De bronzen finale werd verloren tegen Ukraine met 230-226.
Coach compound,
Gert Vermeiren

U kan hier nog enkele sfeerbeelden terug vinden:

