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In deze nieuwsbrief 
 
• Medaillewinnaars 

EK gehuldigd 
 
• Werkgroepen aan 

de slag 

Afgelopen donderdag zijn de 
medaillewinnaars van het EK 
Klootschieten gehuldigd. In 
zalencentrum Kampkuiper 
werden de medaillewinnaars 
mede namens de aanwezige 
wethouders van de 
gemeentes Dinkelland en 
Oldenzaal toegesproken 
door wethouder Jos 
Harmelink van de gemeente 
Tubbergen. “Door de 
Nederlandse klootschieters 
is een geweldige prestatie 
geleverd in Italië. Er is op 
hoog niveau sport bedreven 

Medaillewinnaars EK gehuldigd 

werkgroepen 

Werkgroepen aan de slag 
In het kader van het traject 
van ‘3 naar 1’ zijn nu 
werkgroepen aan de slag die 
op verschillende terreinen 
kijken waar tussen de beide 
bonden verschillen en 
overeenkomsten liggen. Met 
behulp van de resultaten van 
hun werk kunnen voorstellen 
gemaakt worden voor de 
aanpak op technisch en 
organisatorisch gebied binnen 
de toekomstige samen-
werking. Onderstaand de 
samenstelling van de 
werkgroepen: 

Organisatiemodel 
Hans Nijland, Eric Kempers- 
Johan Niemeijer, Henk 
Broekhuis, Marianne Oude 
Griep  en de projectgroep. 

met zeer spannende 
wedstrijden. Dat maakt de 
overwinningen alleen maar 
mooier.” 
 
Sportief hoogtepunt 
Het EK 2012 was in sportief 
opzicht een absoluut 
hoogtepunt voor de 
Nederlandse klootschieters. 
Nog nooit eerder werden er 
tijdens een Europees 
Kampioenschap 16 medailles 
behaald waarvan twee 
gouden, zes zilveren en acht 
bronzen.  

Van de 37 Nederlandse 
deelnemers keerden 33 
sporters met minimaal 1 
medaille huiswaarts! Er 
werden 10 medailles behaald 
in teamverband en zes door 
individuele sporters.  
 
Volgend EK in Nederland 
Vanaf nu wordt er al weer 
uitgekeken naar het volgend 
EK dat in 2016 in Nederland 
zal worden gehouden. 

Technisch 
Wedstrijdzaken: Gerard 
Aalbers, Jan Tijman op 
Smeijers, Hennie Kemna –  
Harry Scholtenhave en 
Bennie Smeenk  

Juniorenzaken: Huub 
Heitkamp, Jan Rozeboom, 
Jan Wiegers en Wim 
Baalhuis 

Scheidsrechters en trainers 
(op landelijk nivo al 
gezamenlijk): Marjo 
Wiegers, Jos Oude 
Rengerink, Frans Bossink, 
Eric Nijenhuis en André 
Luttikhuis  

Niet technisch 
Financieel (incl. sponsoring): 

Ivo Egbers, Peter Zanderink, 
Henk Bruggink, Cees van der 
Sluis en Jos Hofste 
 
Pers- en Propaganda (incl. 
opleiding): Robert Meijer en 
Jeroen Oude Avenhuis.  
Site: Alfons Beernink en 
Marcel Zwiep 

Ledenadministratie: Jan 
Tijman op Smeijers en Gerrit 
Hofste  

Secretariaat/Archief: Johan 
Kokhuis, Agnes ten Velde en 
Gerard Berning 

Voor informatie over het 
traject zullen er t.z.t. ook 
nog aanspreekpunten direct 
vanuit  de werkgroepen 
komen. 
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Voor informatie over het  
traject van ‘3 naar 1’ 
(projectgroep):  

 Cees van der Sluis: 
cvdsluis@hetnet.nl 

 Marcel Zwiep: 
mjg.zwiep@gmail.com 

 Aloys Timmerhuis: 
AloysTimmerhuis@Eaton.com  
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