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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1 

In plaats van deelneemsters en deelnemers wordt hierna 

gemakshalve gesproken over klootschieters. 

2 

Allen, die bij de wedstrijd betrokken zijn, klootschieters, 

helpers, organisatoren, officiële functionarissen, verzorgers, 

verplichten zich de veiligheidsbepalingen in acht te nemen. De 

organiserende bond moet de veiligheid van de toeschouwers 

garanderen. 

3 

Voor alle wedstrijdbanen moeten geluksfactoren en obstakels 

zoveel mogelijk uitgesloten worden. 

4 

Het is een vereiste dat alle bonden die lid zijn instemmen met 

de wedstrijdlocaties.  

5 

Alle bonden verplichten zich het van te voren door de 

organiserende bonden opgestelde tijdschema bij zich te hebben 

en zich daaraan te houden. 

6 

Bedoeld zijn de wedstrijddisciplines veldschieten, 

straatschieten en zetten. De volgorde van disciplines bepaalt de 

organiserende bond. 
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7 

De bonden starten met een jongensteam, een meisjesteam, een 

vrouwenteam en een mannenteam. In deze volgorde wordt ook 

gestart. 

8 

De samenstelling van elk team ziet er als volgt uit:  

 jongens = 4 klootschieters en 1 reserve 

 meisjes = 3 klootschieters en 1 reserve 

 vrouwen = 6 klootschieters en 1 reserve 

 mannen = 10 klootschieters en 2 reserves. 

9 

De jeugd is gebonden aan een leeftijdsbeperking. De jeugd 

mag op 1 januari van het wedstrijdjaar het 18e levensjaar nog 

niet voltooid hebben. Er is geen minimumleeftijd voor de jeugd. 

10 

De leeftijd van de deelnemers aan een wedstrijd moet 

eventueel op verzoek van het IBA bestuur schriftelijk 

aangetoond worden. 

11 

Jeugdspelers mogen niet in het mannenteam en vrouwenteam 

ingezet worden. 

12                                                                                               

Er wordt een arbitragecommissie gevormd. Deze bestaat 

telkens uit een vertegenwoordiger van elke bond alsmede de 

IBA voorzitter. De arbitragecommissie beslist in gevallen, die 

niet in de wedstrijdbepalingen geregeld zijn, met eenvoudige 
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meerderheid van stemmen.  

13 

In alle disciplines moeten de aanwijzingen van de 

scheidsrechters opgevolgd worden. 

14 

De deelnemerslijsten, inclusief de namen van de reserve-

klootschieters, de teamleiders en het lid van de 

arbitragecommissie, moeten vier weken vóór het begin van de 

wedstrijd aan de organiserende bond overlegd worden. Een 

vervanging is mogelijk. De definitieve volgorde van de teams 

moet één dag voor de wedstrijd bekend gemaakt worden. 

15 

Alle deelnemers aan de wedstrijd krijgen van de organisator 

rugnummers, waarmee zij ook in de programma's vermeld 

worden. Dit rugnummer moet tijdens de wedstrijd duidelijk 

zichtbaar worden gedragen. 

16 

De bonden verschijnen op de wedstrijden in de hierna 

vermelde startvolgorde: 

1. de thuisspelende bond. 

2. de organisator van de volgende wedstrijden. 

3. de organisator van de daarop volgende wedstrijden. 

4. de organisator van de daarop volgende wedstrijden. 

5. de organisator van de vorige wedstrijden. 
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17 

De wedstrijdkloten moeten aan de leden van de 

arbitragecommissie voor goedkeuring getoond worden ofwel 

aan een vertegenwoordiger die door de arbitragecommissie 

benoemd is. De organisator stelt alle wedstrijdkloten ter 

beschikking. Na de wedstrijd moeten alle wedstrijdkloten aan 

de wedstrijdleiding teruggegeven worden. 

18 

De wijze waarop men gooit, is ieders vrije keuze. 

19 

In alle disciplines worden groepen van 5 klootschieters 

gevormd, waarbij telkens één klootschieter van elke bond 

behoort. 

20 

Tijdens de wedstrijden mag het wedstrijdterrein alleen door de 

klootschieters, de verzorgers en de helpers van de organisator 

betreden worden. Iedere deelnemer mag 2 helpers meenemen 

op de wedstrijdbaan. 

21 

Is de baan vrijgegeven, dan moet de klootschieter het schot 

onmiddellijk uitvoeren. Gebeurt dit niet, dan wordt er een 

waarschuwing gegeven. Mocht ook dan nog niet het schot 

uitgevoerd of bewust uitgesteld worden, dan kan de 

klootschieter van verdere deelname aan de wedstrijd 

uitgesloten worden. 
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22 

Bij de start geeft de startscheidsrechter het teken voor het 

eerste schot van elke klootschieter. De startscheidsrechter moet 

er voor zorgen, dat de baan en de plaats, waar gegooid wordt, 

vrij zijn. 

23 

In het algemeen wordt naar voren geschoten. Mislukte schoten 

die de startlijn niet gepasseerd zijn, kunnen opnieuw gedaan 

worden. 

24 

Wordt een wedstrijdkloot beschadigd (gedeeltelijk ofwel 

helemaal kapot), dan moet het uitgevoerde schot met een door 

de organisator ter beschikking gestelde kloot herhaald worden. 

25  

Wedstrijdkloten die men niet kan terugvinden moeten 

onverwijld door de organisator vervangen worden (zie II-8). 

De groepsscheidsrechter bepaalt het punt waar het volgende 

schot moet plaatsvinden. 

26 

Bepalend voor het volgende schot is de grootst bereikte afstand. 

Kaatst een wedstrijdkloot terug van een voorwerp, dan bepaalt 

de groepsscheidsrechter het eindpunt. 
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27 

Wordt een schot door een scheidsrechter, helper, toeschouwer, 

of een los c.q. beweegbaar voorwerp van een tegenstander 

(sporttas, kledingstuk, etc.) gehinderd, dan kan het schot 

opnieuw gedaan worden. Echter onder deze regel is het een 

speler niet toegestaan het schot te herhalen als: a) De kloot de 

wedstrijdstraat (het wegdek) heeft verlaten; b) De kloot de 

wedstrijdstraat (het wegdek) heeft verlaten en dan terugkomt 

op het wegdek. Probeert een lid van de eigen bond de loop van 

de kloot positief te beïnvloeden, dan geldt de plaats van de 

poging als eindpunt van het schot. 

28 

Voor het meten geldt de achterkant van de wedstrijdkloot. Er 

wordt tot op 5 centimeter naar boven afgerond. 

29 

Valt een klootschieter door een blessure uit, dan wordt een 

reserveklootschieter ingezet. Deze neemt tot het einde van de 

wedstrijd deel. De gemeenschappelijk bereikte afstand telt 

slechts voor de klassering van het team. Voor de individuele 

klassering is het vereist, dat alle verlangde schoten alleen 

uitgevoerd worden. 

30 

Na het beëindigen van een discipline stelt de organisator 

overzichtelijke resultatenlijsten op, met vermelding van de 

naam en het resultaat. De lijsten worden zo snel mogelijk aan 

de bonden overhandigd. Het is mogelijk binnen twee uur 

protest aan te tekenen tegen de uitslagen. 
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31 

Er worden medailles uitgereikt in het individuele klassement en 

het ploegenklassement. De medailles voor de winnaars moeten 

het IBA-embleem of het embleem van de betreffende 

organisator dragen. Reclame is hier verboden. 

Individueel klassement. 

Voor elke discipline en voor elke klasse worden telkens een 

gouden, een zilveren en een bronzen medaille uitgereikt. 

Ploegenklassement. 

In elke discipline worden per categorie gouden, zilveren en 

bronzen team-medailles uitgereikt. De volgende aantallen 

moeten hier worden voorzien: 

 Jongens 4 plus 1 reserve plus 1 teamleider 

 Meisjes 3 plus 1 reserve plus 1 teamleider 

 Mannen 10 plus 2 reserves plus 1 teamleider 

 Vrouwen 6 plus 1 reserve plus 1 teamleider 

Het winnend team ontvangt in elke discipline een wisselbeker. 

Bij gelijke resultaten vindt een gelijkwaardige plaatsing plaats. 

Deze gelijke stand wordt bij de volgende klasseringen 

verrekend. Kan een bond een gewonnen wisselbeker niet weer 

beschikbaar stellen, dan zorgt de IBA-Raad voor rekening van 

de betreffende bond voor een nieuwe beker (waarde ± € 150,-). 

De betreffende winnaars zijn verantwoordelijk voor het 

graveren van de bekers. 

De totale klassering gebeurt volgens een puntensysteem. De 

plaatsingen in het individuele klassement vormen de basis. 

Daarbij worden ook de resultaten van de prestaties, bereikt 

door de eventueel ingezette reserve spelers, meegeteld. Terwijl 
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de winnaars elk één punt krijgen, krijgen de laatst-geplaatsten 

elk zoveel punten als er deelnemers aan de start waren. De op 

deze wijze behaalde punten van alle klootschieters van een 

bond worden opgeteld en resulteren in het totale klassement. 

Winnaar is de bond met de minste punten. 

32 

De huldiging in het individuele klassement en het 

teamklassement vindt onmiddellijk na de betreffende wedstrijd 

plaats op het wedstrijdterrein. De beker voor het totale 

klassement wordt op de slotbijeenkomst aan de winnaar 

overhandigd. 

33 

Op de wedstrijdbanen mag tot aan de dag vóór elke te spelen 

discipline getraind worden, voor zover dit mogelijk is. 

Mogelijkheden om te trainen moeten aanwezig zijn (bijterrein). 

34 

Trainen op de wedstrijddag op de wedstrijdbaan leidt tot 

diskwalificatie. 
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II. STRAATSCHIETEN EN VELDSCHIETEN 

 

1 

De wedstrijdkloten moeten met een kleur gemerkt zijn. Elke 

bond krijgt een kleur toegewezen. Alle klootschieters van een 

bond gooien met wedstrijdkloten met dezelfde kleuraanduiding. 

 NKB = Oranje 

 VSHB = Rood 

 FKV = Blauw 

 BC = Groen 

 ABIS = Wit 

2 

De volgende helpers komen in actie: 

a) De startscheidsrechter. Hij houdt toezicht op het tijdschema, 

roept de afzonderlijke groepen aan de start en geeft de 

individuele klootschieters het sein voor de start. 

b) Elke groep (5 klootschieters) wordt door een 

groepsscheidsrechter, een stoklegger en 5 helpers begeleid. De 

groepsscheidsrechter roept de klootschieters af en geeft het 

teken voor het schot. Hij noteert elk schot en het door de helper 

geconstateerde resultaat op het wedstrijdformulier. Na het 

beëindigen van de wedstrijd overhandigt de 

groepsscheidsrechter het volledig ingevulde wedstrijdformulier 

aan de wedstrijdleiding. 

De stoklegger houdt er toezicht op, dat de afzonderlijke 

klootschieters overeenkomst de regels gooien. 

De 5 helpers markeren het eindpunt van elk schot. 
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3 

Scheidsrechters, stokleggers en helpers geven de klootschieter 

voldoende vrije ruimte bij de uitvoering van de schoten. 

4 

Iedere klootschieter moet tien schoten verrichten. 

5 

Aan het begin van de afzetlijn wordt in de richting van het 

schot een stok van 2 meter gelegd. Komt een klootschieter bij 

het gooien met de wedstrijdkloot over de streep, dan wordt 

hem 2 meter in mindering gebracht. Het volgende schot wordt 

dan 2 meter teruggelegd. Stapt de klootschieter méér dan 2 

meter over de afzetlijn, dan wordt het schot met 0 meter 

gewaardeerd. 

6 

De wedstrijdkloot mag pas na toestemming van de 

groepsscheidsrechter opgepakt worden. 

7 

De klootschieter die achteraan ligt, is telkens de eerstvolgende 

werper. 

8 

Naar zoekgeraakte en onvindbare wedstrijdkloten mag 

maximaal 10 minuten gezocht worden. Dan bepaalt de 

groepsscheidsrechter de plaats voor het volgende schot. 

9 

Het winnend team is de bond, die de meeste meters behaald 
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heeft. Bij een gelijk aantal meters vindt een gelijke klassering 

plaats. Beide bonden ontvangen dan ook overeenkomstig de 

plaatsing dezelfde medaille. Op dezelfde wijze vindt ook de 

individuele klassering plaats.  
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III. STRAATSCHIETEN 

 

1 

Geschoten wordt er met de ijzeren kloot met een gewicht van 

28 ounces (1 ounce = 28,35 gram). De kloot heeft een diameter 

van 58 mm. en een gewicht van 794 gram. Afwijkingen van 

plus of min 1 mm en 10 gram zijn toegestaan. De kloten dienen 

tevens zo rond en gelijk mogelijk te zijn. 

2 

De aanloop en het gooien moeten op de straat plaatsvinden. 

3 

Elke klootschieter mag met inachtneming van de vastgestelde 

startlijn de plaats voor het schot zelf bepalen. 

4 

De baan moet om de 5 meter een markering hebben. 
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IV. VELDSCHIETEN 

 

1 

Geschoten wordt met de 300 gram zware Hollandse 

wedstrijdkloot. In de kloot zijn 3 gaten geboord van gelijke 

diameter die onderling loodrecht op elkaar staan, en die in het 

midden bij elkaar komen. De gaten moeten homogeen worden 

gevuld met lood, de uiteinden van de “pillen” lood dienen deel 

uit te maken van het loopvlak. De diameter bedraagt 65 mm. 

Afwijkingen van circa 1 mm. en circa 5 gram zijn geoorloofd. 

2 

De baan wordt aan beide zijden door een kalklijn of een andere 

markering begrensd. Men mag alleen maar op de baan een 

aanloop nemen en schieten. De klootschieter mag het punt voor 

het volgende schot maximaal 6 meter naar links of rechts van 

het eindpunt van het vorige schot zelf bepalen. Schoten, die 

buiten de baan terechtkomen, worden door de 

groepsscheidsrechter op de baan teruggelegd. Daarbij wordt de 

plaats voor het schot 6 meter van de zijlijn binnen de baan ter 

hoogte van het eindpunt van het vorige schot bepaald. 

3 

De baan voor het veldschieten moet elke 10 meter een 

markering hebben. 
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V. ZETTEN 

 

1 

Mannen gooien met de 475 gram zware kloot van de FKV. De 

diameter bedraagt 58 mm. Afwijkingen van circa 1 mm. en 5 

gram zijn toegestaan. De dames en de jeugd gooien met een 

375 gram zware en 55 mm grote kloot van de FKV. 

2 

De startlijn moet duidelijk zichtbaar aangegeven zijn. De 

aanloop moet minimaal 30 meter lang zijn. Het gebied voor het 

schot moet ruim afgezet zijn en mag slechts door de 

startscheidsrechter, twee scheidsrechters voor het schot, de 

betreffende klootschieter en telkens door de 2 helpers betreden 

worden. De startscheidsrechter roept de klootschieter af, de 

scheidsrechters voor het schot houden toezicht op de juiste 

uitvoering van het schot. 

3 

Iedere klootschieter heeft 3 schoten, die hij na elkaar uitvoert. 

Alle schoten tellen mee en worden bij elkaar opgeteld. De som 

van de 3 schoten is het eindresultaat. De baan is aan de 

zijkanten niet afgebakend. 
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4 

Stapt de klootschieter met het standbeen over de startlijn, dan 

wordt hem daarop na het schot gewezen. Het overschreden stuk 

wordt in eenheden van 5 cm. Afgetrokken van de gemeten 

afstand. Stapt de klootschieter meer dan 2 meter over de 

startlijn, dan wordt het schot met 0 meter gewaardeerd. 

5 

Opgemeten wordt in een hoek van 90 graden ten opzichte van 

de startlijn. Gemeten wordt de door de lucht afgelegde afstand. 

6 

In het finishgebied moet de baan elke 5 meter gemarkeerd 

worden. 

7  

Winnaar is de bond, die met haar schoten de grootste afstand 

bereikt. Bij gelijke resultaten volgt gelijke klassering (en krijgt 

men dezelfde medaille). 
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VI. SLOTOPMERKING 

 

Deze wedstrijdbepalingen zijn bindend zowel voor elke 

organisator als ook voor de deelnemende bonden. Zaken, die in 

deze wedstrijdbepalingen niet vastgelegd zijn, worden door de 

IBA-raad of door de arbitragecommissie beslist. De 

wedstrijdbepalingen kunnen alleen maar in een gewone 

vergadering van de IBA met een 2/3 meerderheid van stemmen 

gewijzigd worden. 

 

Versie: NKB augustus 2015. 


