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Voorwoord Feest in klootschietland

Als wethouders sport zijn wij er trots op dat 
tijdens het prachtige Hemelvaartsweekend 
honderden topsporters uit heel Europa 
samen komen in de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen. Want ja, ook klootschieten 
is een echte topsport, die al eeuwen wordt 
gespeeld in onze gemeenten.

In 2010 vormde Dinkelland voor het eerst 
het decor voor het WK Klootschieten. Dit 
jaar wordt het EK Klootschieten gehouden 
in Dinkelland en Tubbergen, waarbij vele 
deelnemers uit toonaangevende landen 
laten zien wat zij in hun mars hebben. 
Wij vinden het fantastisch dat we dit EK 
kunnen aanschouwen in onze eigen 
gemeente. 

Sporten is gezond voor iedereen. Actief bezig zijn in de buitenlucht is 
goed voor lichaam én geest. Beweging en dynamiek, dat is waar het om draait. En binnen het klootschieten 
weet men hier wel raad mee!

Wij wensen alle betrokkenen, spelers en toeschouwers een prachtig weekend toe. De landelijke omgeving 
en hopelijk een lekker voorjaarszonnetje, zullen zeker bijdragen aan dit mooie EK Klootschieten. 

Sportieve groet,
Wethouders sport,

Annette Zwiep, gemeente Dinkelland
Roy de Witte, gemeente Tubbergen

   
 

...in balans met het landschap

landschapsvormgeving
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Het EK 2016 staat op het punt te beginnen. Door de inzet van vele 
vrijwilligers kunnen we dit fantastische evenement organiseren. 
De NKB heeft ervoor gekozen om tijdig te starten met de 
voorbereidingen en de eerste stap hierbij was het vastleggen 
van de wedstrijdlocaties. Nu staan we vlak voor het evenement 
en worden de laatste stappen afgerond. De organiserende 
verenigingen van Tilligte en Reutum hebben hard gewerkt om alles 
goed voor te bereiden.  Daarin zijn ze zeker geslaagd. We zien een 
prachtig georganiseerd toernooi, waarin alles samenkomt. Een 
centrale rol wordt vervuld door de EK-commissie. Hierin zijn alle 
partijen vertegenwoordigd. Binnen de commissie zijn alle zaken 
besproken en de besluiten genomen om gezamenlijk te komen tot 
een fantastisch evenement.

De KC en TC hebben, vanaf het bekend worden van de 
wedstrijdlocaties, hun programma’s hierop afgestemd. Door beide 
partijen is veel aandacht besteed aan de route naar het EK. De 
KC door het organiseren van de verschillende wedstrijden, om zo 
te komen tot de EK-selectie die er nu staat. De TC heeft op haar 
terrein diverse acties ondernomen om de sporters te ondersteunen 
op hun route naar het EK. Er is een trainingsschema opgezet, 
extra trainingen georganiseerd, externe trainers benaderd en 
kracht-/fitnesstrainingen georganiseerd. Alles om de sporters 
klaar te stomen voor het EK.

Het moment is nu daar dat de sporters hun beste prestaties 
kunnen neerzetten, dat de supporters en toeschouwers deze 
prestaties kunnen toejuichen en dat wij als NKB trots kunnen zijn 
op de resultaten die worden behaald. 

Namens de EK-commissie,

Aloys Timmerhuis
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Hoge geldstroom door actieve benadering van uw klant 
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Met de paplepel ingegeven
Merlin, Joyce en Lindsay Leussink lijken ogenschijnlijk 
veel op elkaar, maar hebben ook ieder hun eigen leven. 
Dat ze alle drie uitblinken in de klootschietsport is op 
zich niet verwonderlijk, omdat vader Jos hen van kleins 
af aan mee heeft genomen naar de klootschietbaan. 
Het klootschieten is hen letterlijk met de paplepel 
ingegeven. 

De internationale klootschietwereld maakte voor het eerst 
kennis met de drieling tijdens het EK van 2000 in het Duitse 
Meldorf. Jos liep met zijn meiden over de klootschietbaan en 
de meiden stonden in het middelpunt van de belangstelling. 
Enkele jaren later maakten de meiden hun internationale 
debuut tijdens een uitwisseling met de Ierse jeugd. Hierna 
volgden het EK 2008 in Ierland, het WK 2010 in Nederland, 
de junior Queen of the Roads in 2011 en het EK 2012 in 
Italië.

Sportieve dames
De dames hebben naast het klootschieten nog andere 
hobby’s. Zo volleybalt Merlin bij de Krekkers in Harbrinkhoek, 
fietst Lindsay graag met haar wielrenfiets en loopt Joyce 
graag hard. Aan trainingsuren bij deze dames dus geen 
gebrek. 

Joyce: ‘Sporten heb ik altijd al als een heerlijke ontspanning 
gezien. Vooral nu ik een kantoorbaan heb, is het heerlijk om 
buiten in beweging te zijn. En hardlopen kan overal, vandaar 
dat ik de vrije uurtjes graag daarmee invul. Lindsay vindt 
deze ontspanning op de fiets en Merlin bij de volleybal.’

Combinatie met studie / werk
Lindsay zit op dit moment voor een stage op het warme 
Curaçao. Ze zal vlak voor het EK terugkeren zodat ze, net 
als haar beide zussen, kan deelnemen aan het toernooi. 
Lindsay: ‘Momenteel verblijf ik op Curaçao voor stage 

bij het grootste advocatenkantoor van het eiland. Het is 
een enorme uitdaging om mee te helpen met de lopende 
zaken, mee te gaan naar zittingen en daarnaast ook nog te 
genieten van al het moois dat het eiland te bieden heeft. Na 
stage verken ik hier regelmatig de parkeerterreinen om mijn 
klootschietersslag te behouden. 

Op 30 april vlieg ik terug naar het koude kikkerlandje om mij 
verder voor te bereiden op het EK.’

Zoals het echte zussen betaamt, reisden Merlin en Joyce hun 
zus achterna en genoten met z’n drieën van een heerlijke 
week in de zon. Voor alle drie was het een welverdiende 
vakantie, omdat de meiden dit voorjaar alle drie hun studie 
wisten af te ronden. Merlin studeerde af in Bedrijfskunde te 
Enschede, Lindsay rondde  haar studie Nederlands Recht 
in Nijmegen af en Joyce werd in Groningen beloond met 
een diploma Financial Services Management.

Op de klootschietbaan en tijdens het uitgaan moeten de 
meiden vaak horen ‘Wie is nu wie, ik kan jullie niet uit elkaar 
houden’. Voor een buitenstaander een doodnormale vraag, 
maar als je hem meerdere keren per week hoort, wordt het 
toch vervelend.

Uit elkaar houden
Merlin: ‘De verschillen tussen ons worden steeds beter 
zichtbaar, al zijn er nog steeds familieleden, vrienden en 
kennissen die het lastig blijven vinden om ons uit elkaar te
houden. Ze proberen het wel, maar maken af en toe 
‘gebruik’ van ons door ons naast elkaar te zetten om zo 
zelf de verschillen te ontdekken. De kleine verschillen 
zijn te zien in onder andere lengte of moedervlekken. Bij 
het klootschieten zelf wordt het al makkelijker, doordat 
we verschillende schoenen dragen. Hierdoor is het voor 
zowel de spelers als de scheidsrechters makkelijker te 
onderscheiden wie wie is.’

Wethouder Annette Zwiep van de gemeente 
Dinkelland opende op 1 april de expositie ter 
gelegenheid van het EK Klootschieten 2016 in de 
Hofkamer van het Openluchtmuseum Ootmarsum.

Deze expositie staat in het teken van de Europese 
Kampioenschappen die op 6, 7 en 8 mei in Twente 
worden gehouden. De overzichtstentoonstelling laat u 
kennismaken met alle facetten van het klootschieten. 
Zowel heden als verleden worden belicht.

Door onderzoekers en verzamelaars is een unieke 
collectie samengesteld over deze oude werpsport. 
Materiaal uit Nederland, maar ook uit Duitsland, 
lerland en Italië geeft inzicht in de cultuur en de 

boeiende historie van de klootschietsport.
De Nederlandse klootschietcultuur staat natuurlijk 
voorop. Zo zijn er het (nieuwe)
klootschietvaandel, de Plechelmus-banier van 
Oldenzaal, de Zilveren Kloot uit het jaar 1919, kernen 
van kloten uit de 17e eeuw en trofeeën en prijzen van 
de toppers te bekijken.

Ook zijn kleurrijke affiches van vorige EK’s te zien.

Wie van de drie?

Expositie EK-klootschieten 2016

De expositie is nog geopend tot en met Tweede 

Pinksterdag 16 mei.

Openingstijden: dagelijks van

10.00 uur tot 17.00 uur.

Wie van de drie is het oudst? 
‘De verschillen tussen ons worden steeds beter zichtbaar.’
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Iedereen enthousiast maken
Ik vind het mooi om mensen met een 
glimlach op hun gezicht te zien weggaan 
op het einde van een wedstrijddag. Zowel 
het publiek, als de deelnemers, zowel 
de winnaars als de verliezers.  Daar 
doe ik het eigenlijk allemaal voor. Het 
commentaar geven bij de wedstrijden, bij 
de prijsuitreiking en soms zelfs tijdens de 
aansluitende feestavonden, zoals ooit in 
2004 in Westerstede. Gewoon iedereen 
enthousiast maken,  aanmoedigen en… de 
spanning opvoeren tijdens de wedstrijden, 
tot ik na drie dagen meestal geen stem 
meer over heb !

Waar het allemaal mee begon
Waar het voor mij allemaal mee begon in 
de klootschieterswereld was een aanval op 
het wereldrecord veldklootschieten op de 
Haarlerheidebaan in Reutum al in 1989.  
Een wedstrijd over honderd schoten  met 
voor de winnaar een vermelding in het 
beroemde Guinness Book of Records.

Vanaf 1996 (gemeente Tubbergen)  
heb ik inmiddels bij vijf Europese 
Kampioenschappen het verslag mogen 
doen, hetgeen mij in Duitsland de grappige 
naam “die Stimme der Bossler” opleverde 

, terwijl de Ieren in Cork spraken over “the 
Voice of the Bowlers”. Het laatste EK, voor 
de eerste keer in Italië (Pesaro 2012), was 
voor mij een wel erg bijzondere ervaring. 
Prima georganiseerd alleen… de Italiaanse 
taal is toch wel lastig ! Maar… met hulp 
van een Engels sprekende Italiaan verliep 
ook dat toernooi eigenlijk weer helemaal 
vlekkeloos.

“King and Queen of the Road”
In oktober 2012 bezocht ik, eigenlijk als 
toeschouwer, samen met de Nederlandse 
delegatie de indrukwekkende wedstrijden 
“King and Queen of the Road”  in 
Ballingcurrig Ierland. Blijkbaar hadden de 
Ieren vooraf lucht van gekregen van mijn 
aanwezigheid, want al snel stond er een 
busje klaar met luidsprekers en werd mij 
een microfoon in de hand geduwd. Achteraf 
een prachtige ervaring vooral natuurlijk ook 
vanwege de geweldige prestatie van “onze”  
Silke Tulk: gekroond tot Queen !

Zeer plezierig waren ook het verslag geven 
tijdens een heus Wereldkampioenschap in 
onze eigen gemeente Dinkelland in 2010, 
de wedstrijden tijdens de viering van het 
100-jarige jubileum van de FKV in 2002 aan 
de Noord-Duitse Kust, en niet te vergeten 
de recordpoging van Hans Breuker al in 
1991 om met één schot een lengte van circa 
400 meter te overbruggen op de startbaan 
van het voormalige Vliegveld Twente. 
Helaas is hem dàt destijds niet gelukt,  maar 
in één schot overbrugde hij al wel eens ruim 
365 meter! Ongekend!

En dan nu opnieuw het Europees 
Kampioenschap in Nederland, in ons mooie 
Twente. Een thuiswedstrijd voor mij en vele 
Nederlandse deelnemers, organisatoren, 
begeleiders en toeschouwers. Elke vier jaar 
weer een fantastisch evenement voor de 

“crème de la crème” van het klootschieten  
uit Ierland, Italië, Duitsland en Nederland.
En voor ons land dit jaar voor het eerst 
als één verenigde bond van voormalige 
klootschieters en kogelwerpers: het NKB. 

Het is mooi geweest
Voor mij zal het wel de laatste keer zijn, dat 
ik mijn stem tijdens EK’s laat horen.
Het is mooi geweest.

Wel een beetje met pijn in mijn hart, want… 
in de loop der jaren heb ik heel veel vrienden 
gemaakt in zowel binnen- als buitenland. 
Vrienden van een prachtige sport, waar ik 
van ben gaan houden en die een deel van 
mijn leven is geworden. 

We maken er met z’n allen weer een 
fantastische happening van en hopen 
op heel veel oranje succes en natuurlijk 
sportieve en spannende wedstrijden ! 

Gezien de geweldige voorbereidingen gaat 
dat helemaal goed komen.

Heel veel plezier en succes allemaal !

Commentator tijdens het 
EK Klootschieten, Freddy Mensink

Freddy Mensink uit Ootmarsum…de stem van de klootschieters!
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Op vrijdag 6 mei vindt de kick-off van het LenteFestival plaats binnen de 
pittoreske perken van “De Molenberg” in de vorm van een Ladies Night. Het 
zal het begin zijn van een onvergetelijk weekend. De zaterdag en zondag staat 
het LenteFestival in het teken van unieke thema’s die samen het karakter van 
Twente vormen:

Bovendien wordt er op zaterdagavond een heus “Kloot’nbal” georganiseerd 

en kan men op zon-dagmorgen de lentelucht opsnuiven door deel te nemen 
aan een sportieve natuurwandeling. Beide dagen zullen er gezellige, muzikale 
optredens plaatsvinden.

Voorbereiding LenteFestival in volle gang!

Bloemen, Huis & Tuin

Culinair

Vakmanschap

Farm & Country

Oldtimers, auto’s en motoren

Hobby

Het LenteFestival

‘t Kloot’nbal Locatie   De Molenberg

ReutumReutum

lentefestivalreutum.nl
facebook.com/lentefestivalreutum

+++++

Lente Markt
Dweilorkest  ‘n Moal Wat Aans

Kloot’nbal met Harten 10

Ladies Night

Lentewandeling
Frühschoppen

Grote Lentefair

Vrijdagavond 6 meiVrijdagavond 6 mei

Zaterdag 7 meiZaterdag 7 mei

Zondag 8 meiZondag 8 mei
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n
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cafe restaurant
De molenberg

Reutum -  De eeuwenoude landerijen van “De Molenberg” zullen op zaterdag 7 en 
zondag 8 mei een bron van inspiratie vormen voor iedereen die houdt van struinen, 
ontdekken en ervaren. Deze dagen staan de natuur, het buitenleven, proeverijen 
en trends op het gebied van lifestyle centraal. Niet in de laatste plaats staat dit 
weekend in het teken van het EK Klootschieten. Immers, het is dé aanleiding van 
het hele gebeuren dat wellicht de geschiedenisboeken in zal gaan. 

Reeds in 2013 opperde de Klootschietersvereniging Reutum om naast het EK 
Klootschieten randactiviteiten te organiseren. “Reutum Leeft” boog zich hier 
enthousiast over. Ideeën werden tijdens tal van bijeenkomsten geventileerd. Het 
resulteerde in een programma waar jong en oud zich op mag verheugen: 

Ootmarsumseweg 375, 7667 PB Reutum

Reutum, de Molenberg

Locatie:
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ReisbureauKroeze
Zeker van een fijne vakantie

16-daagse The Wild West Amerika   groepsreis v.a. € 1.997,- p.p.

16-daagse National Park Favorites Amerika   autorondreis v.a. € 1.699,- p.p.

22-daagse Highlights of the East Australië  autorondreis v.a. € 1.505,- p.p.

22-daagse Spectacular New Zealand   autorondreis v.a. € 1.483,- p.p.

16-daagse Highlights of Brazil    individuele rondreis v.a. € 3.556,- p.p.

15-daagse Best of beautiful Cuba   autorondreis v.a. € 835,- p.p.

17-daagse beste van Vietnam    groepsreis v.a. € 1.549,- p.p.

20-daagse Java & Bali no hurries   individuele rondreis v.a. € 1.925,- p.p.

23-daagse See it all Zuid Afrika & Swaziland autorondreis v.a. € 1.907,- p.p.

Prijzen op basis van 2 personen. 
Kom naar ons reisbureau of kijk op de website wat inclusief is voor deze reizen.

Dé verre rondreizen specialist van Oost-Nederland!

  Almeloseweg 6, Tubbergen 
  0546 628628          www.reisbureaukroeze.nl

ONTWERP
BOUWKUNDIG TEKENWERK

VERGUNNINGEN

|      T. 06 30 24 71 63     |      WWW.ILSEBOUWKUNDIGBUREAU.NL

VERBOUW EN NIEUWBOUW

BOUWKUNDIG BUREAUBOUWKUNDIG BUREAU



Het oude klootschietersbeeld
Wanneer u het gemeentehuis van Tubbergen 
binnenloopt, kan u het klootschietbeeld niet ontgaan. 
In de hal van het gemeentehuis staat een groot, 
bronzen beeld dat door de Tubbergse kunstenaar 
Harrie Lenferink is ontworpen en vervaardigd. 

Het beeld is een vervanging van de oorspronkelijke 
‘klootschieter’, die in 1994 aangeboden werd aan Drs. C.A. 
Smal. 

Burgemeester Smal was erg begaan met het welzijn van de 
klootschieters in zijn ambtstermijn en hij was ook voorzitter 
van de Nederlandse Klootschieters Bond. Toen hij in 1994 
afscheid nam van de gemeente Tubbergen werd dit beeld, 
gemaakt door Harrie Lenferink, onthuld. Het prijkte op het 
bordes van het gemeentehuis en was een beeltenis van 
een klootschieter die een kloot gooide. 

De metaaldieven
In de zomer van 2011 hadden metaaldieven het voorzien 
op dit beeld. ’s Nachts werd het ontvreemd en bleef alleen 
de lege sokkel over.  Niemand wist waar het beeld gebleven 
was en tot op de dag van vandaag ontbreekt ieder spoor 
van het werk. Het oorspronkelijke beeld kon niet opnieuw 
gegoten worden door de kunstenaar, omdat de mal niet 
meer aanwezig was.

Het nieuwe beeld
Op 1 november 2014 is, onder internationale aandacht, een 
nieuw beeld onthuld. Het beeld symboliseert  de kracht en 
snelheid waarmee de kloot moet worden weggegooid om 
een maximale afstand te overbruggen en bestaat uit een 
gepolijste bal – de kloot – in een gebogen zuil, verankerd 
in graniet. Leden van de International Bowlplaying 
Association waren bij de onthulling aanwezig. Onder 
andere Freddy Mensink (de stem van het klootschieten), 
Harrie Lenferink (de kunstenaar) en Cees van der Sluis 
(voorzitter Nederlandse Klootschietbond) hielden een 
toespraak voordat mevrouw Vriend-Smal, de dochter van 
wijlen burgemeester Smal, het beeld kon onthullen. 

Harrie Lenferink en zijn vrouw hebben het beeld aangeboden 
aan de gemeente Tubbergen als een eeuwige herinnering 
aan onze prachtige klootschietsport in de gemeente.

Kracht en snelheid in één oogopslag

Sporters trainen bij Langeveld

Sporters trainen bij Langeveld
Een deel van de geselecteerde klootschieters zijn in 
de voorbereiding te gast geweest bij Fysiotherapie Erik 
Langeveld in Harbrinkhoek. In de aanloop naar het EK 
van 2012 heeft de NKB ook getraind bij Langeveld. 
Omdat de ervaringen destijds erg goed waren, heeft 
de TrainingsCommissie medio mei 2015 opnieuw 
contact gezocht met Langeveld. René Reinerink, 
sportfysiotherapeut, heeft de klootschietworp geanalyseerd 
en een trainingsschema opgesteld om zo optimaal mogelijk 
te trainen voor het komende EK. Dit resulteerde in een 
achtwekelijkse cyclus, waarin de onderdelen  snelkracht, 
maximaalkracht en explosieve kracht aan bod kwamen. 

Begeleiders
De trainingen werden begeleid door Pim Koopman, 
fysiotherapeut in opleiding. Hij heeft de laatste acht weken 

een individueel trainingsplan opgesteld waarbij de sporter 
wensen kon doorgeven waar rekening mee gehouden 
moest worden. Zo ontstond er een groep die expliciet 
conditie wilde trainen, een groepje dat snelheid wilde trainen 
en een groepje dat de gooiarm wilde trainen. Onder andere 
traplopen, sprongkracht, sprinttraining en conditietraining 
stonden op dit individuele sportprogramma. 

De trainingen
Iedere woensdagavond begon de groep met een 
gezamenlijke warming-up waarbij alle spiergroepen werden 
opgewarmd. Daarna konden de sporters individueel of in 
een kleine groep de oefeningen uitvoeren. Tijdens de 
groepsessies werd er in een jongens- en een meisjesgroep 
getraind, later trainden alle sporters individueel en werden 
andere combinaties gemaakt. 

Professionalisering van de klootschietsport

Fysiotherapie Langeveld zal tijdens het komende EK ook 

aanwezig zijn om de Nederlandse sporters te ondersteunen 

waar nodig. Men kan denken aan het leggen van een tape 

bij een blessure of het begeleiden van de warming-up. Dat 

er een fysiotherapeut aanwezig zal zijn tijdens het EK is 

een mooi voorbeeld van de verdere professionalisering van 

de klootschietsport. 

Langs deze weg willen wij Erik Langeveld, René Reinerink 

en Pim Koopman hartelijk danken voor hun tomeloze inzet 

om de sporters zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 

wedstrijden tijdens het EK 2016. 
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Dit Europese Kampioenschap Klootschieten is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren





Algemene informatie

De Nederlandse EK-selectie 2016

Kernploeg en NKB bestuur
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bedrijfskleding - relatiegeschenken - promotieartikelen

DAMCO
PROMOTIONS

Broekhoekweg 46 - 48 - 7582 PT  Losser

• Promotieartikelen
• Relatiegeschenken
• Kerstpakketten
• Promotionele textiel
• Werkkleding
• Werkschoenen
• Tassen
• Caps
• Vlaggen en spandoeken

Broekhoekweg 46-48
7582 PT  Losser
Tel   +31(0)53-5361318
Fax  +31(0)53-5361319

info@damco-promotions.nl
www.damco-promotions.nl

■ Promotieartikelen
■ relatiegeschenken
■ kerstPaketten
■ Promotionele textiel
■ Werkkleding
■ Werkschoenen
■ tassen
■ caPs
■ Vlaggen en sPandoeken

Broekhoekweg 46-48
7582 PT  Losser

Tel    +31(0)53-5361318
Fax  +31(0)53-5361319

info@damco-promotions.nl
www.damco-promotions.nl

Sigmax Enschede

Wereld van Theater
Emmen

Margarethacomplex
Kampen

Postbus 748 
7550 AS Hengelo     
074 255 68 00     
info@lucassen-bc.nl
www.lucassen-bc.nl 

Zand, grind en menggranulaat  •  Aanleg van paardenbakken 
Gecertificeerd mobiel puinbreken op locatie  •  Asbestinventarisatie  

Asbestsanering  •  Allerhande grondverzetwerkzaamheden
Sloopwerk  •  Transport  •  Dieplader transport  •  Containerverhuur

Inzamelen van diverse afvalstromen  •  Agrarisch loonwerk

Witteweg 10b
7679 VV  Langeveen

T. 0546 - 681 286
F. 0546 - 681 660

www.oudenijeweeme.nl
info@oudenijeweeme.nl
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12.446 dagen verschil, beide gooien ze een EK 

Een leeftijdsverschil van ruim 409 
maanden oftewel 34 jaar tussen de 
oudste en de jongste deelnemers op 
het EK Klootschieten. Richard Vlierman 
en Guus Weghorst (beiden 49 jaar oud) 
en Suzan Zieverink en Carsten Hogt 
(beiden 14 jaar oud) over het begin van 
hun klootschietcarrière, de deelname 
aan het EK en de verwachtingen. 

Waar het allemaal begon
Guus Weghorst (KV Niej Haarbig) begon 
met klootschieten toen hij zes jaar was. 
Dezelfde leeftijd waarop ook Carsten (KV 
Ons Genoegen) en Suzan (KV ‘t Broek) 
begonnen zijn met de sport. Richard 
Vlierman (KV Niej Haarbig) begon op 
twaalfjarige leeftijd met klootschieten.  

Voor Guus, Carsten en Suzan zal het de 
eerste keer worden dat zij aan de start van 
een EK staan. Richard maakte er in zijn 
carrière al zeven mee. 

Vlierman begon met zijn internationale 
wedstrijden in 1992 bij het EK in Ierland. 
Hierna volgden het EK 1996 in Nederland, 
het EK 2000 in Meldorf, het EK 2004 in 

Westerstede, het EK 2008 in Cork, het 
WK 2010 in Nederland en het EK 2012 in 
Italië. Persoonlijke medailles wist Richard 
niet te behalen tijdens een EK, wel won hij 
met het team meerdere medailles in het 
landenklassement.

Omdat Richard vol enthousiasme kon 
vertellen over zijn deelname aan een 
EK, heeft hij zijn teamgenoot Guus zover 
gekregen om ook mee te doen aan de 
voorselectie voor het EK. Weghorst: 
‘Vlierman hef mie de kop gek maakt.’ 
Vervolgens wist hij zich redelijk eenvoudig 
te plaatsen voor de veldteam. Suzan zal 
meedoen op  de onderdelen straat en 
zetten, Carsten zal alleen op zaterdag bij het 
onderdeel zetten aan de start verschijnen.
 
‘Ik hoop dat de jonge sporters rustig 
kunnen blijven tijdens de wedstrijden’, zegt 
Vlierman. ‘Toen ik begon was onze sport 
minder professioneel. Je hebt nu prachtige 
mogelijkheden om te trainen en je goed 
voor te bereiden op de wedstrijden die 
komen gaan. Tijdens een EK zal de sporter 
die het best omgaat met de prestatiedruk er 
met de titel vandoor gaan. 

Een tip
Een tip die ik wil meegeven aan de mensen 
die hun debuut maken is dat ze te allen 
tijde hun eigen wedstrijd moeten blijven 
gooien. Er komen veel mensen kijken, de 
zenuwen kunnen een rol gaan spelen en 
juist op die momenten is het belangrijk dat 
je dicht bij jezelf blijft en je eigen wedstrijd 
gaat neerzetten.’

Meedoen is belangrijker dan 
winnen.
Suzan: ‘Ik heb gehoord dat er veel 
supporters komen kijken. Mijn EK zal 
geslaagd zijn als ik een goede wedstrijd 
voor mijzelf heb gegooid. Waar mijn naam 
uiteindelijk in de ranking te vinden is, vind ik 
moeilijk in te schatten.’ Hogt kijkt iets anders 
tegen zijn deelname aan: ‘Ik zie dit EK als 
een mooie ervaring. Meedoen aan dit EK 
is voor mij belangrijker dan het winnen van 
een medaille. 

Natuurlijk hoop ik dat we met het team een 
medaille kunnen pakken, maar de ervaring 
van het starten op een EK zal niemand mij 
meer afnemen.’

Verwachtingen
Guus Weghorst over zijn verwachtingen 
van dit EK: ‘Ik zie het EK als een prachtige 
wedstrijd, waar ik voor mijzelf het maximale 
uit wil halen. Als ik voor mijzelf kan zeggen 
dat ik een goede wedstrijd heb gegooid, is 
het EK voor mij geslaagd. 

Vlierman: ‘Ik heb een mooi EK gehad 
als ik van mijzelf kan zeggen dat ik een 
goede wedstrijd heb gegooid, als iedereen 
zonder blessures dit EK kan volbrengen 
en als Carlijn Hammink en Rob Scholten 
(beiden van onze eigen vereniging) een 
podiumplaats hebben gehaald. 

  ANNE:

“  Lekker eten en spelen 
 in de grote binnen-  
  of buitenspeeltuin. 
 Samen met mijn zusjes.”

 Feestje?
Bekijk de arrangementen 

op onze site

Het leukste familierestaurant voor 
jong en oud.
Lekker eten én spelen, dus genieten! Ook als je iets te 
vieren hebt, maken we er samen een mooi feest van!

Tibsweg 2  -  Tubbergen  -  T 0546 - 621 378  -  www.restauranttroubadour.nl

‘Vlierman hef mie 

de kop gek maakt.’
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SCHRIJF JE IN OP
TOTDENEKINDEDREK.NL
OF VIA INSCHRIJVEN.NL

OPROEP AAN IEDEREEN!

SCHRIJF JE IN OP
TOTDENEKINDEDREK.NL
OF VIA INSCHRIJVEN.NL



Een prachtige kans om te genieten
Een prachtige kans om te genieten
Een EK Klootschieten in eigen land. De laatste keer 
was in 1996, toen ik zes jaar oud was.  Ik herinner me 
dat ik lopend aan de hand van papa  over de veldbaan 
van Reutum liep om te kijken naar de klootschietwereld 
die voor mij tot dan toe onbekend was. Nu, twintig jaar 
later, loop ik wederom met papa over de veldbaan van 
Reutum. Nu om trainingsuren te maken, omdat ik deel 
uitmaak van de Nederlandse ploeg die meedoet aan 
het EK Klootschieten. 

Eerste internationale wedstrijd
De klootschietwereld is mij allang niet meer onbekend. In 
2006 mocht ik voor het eerst mee naar een internationale 
wedstrijd in Italië. Daar maakte ik kennis met andere 
Nederlandse klootschieters, maar ook met de Ieren, 
Duitsers en Italianen en met het verliezen van een 
wedstrijd. Ik werd vierde achter drie Ieren. Twee jaar 
later mocht ik mijn allereerste internationale medaille in 
ontvangst nemen. Een totaal onverwachte bronzen plak, 
op het onderdeel zetten tijdens het EK in Ierland. Een dag 
later volgde mijn eerste gouden medaille op het veld, weer 
een dag later volgde wederom een gouden medaille, nu op 
het onderdeel straat. De internationale klootschietwereld 
had kennis gemaakt met Silke Tulk. 

Nu, acht jaar later en een vijftal internationale prijzen 
rijker, komt die internationale klootschietwereld naar 
Nederland om hier te strijden voor een Europese 
titel. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes zullen in 
het Hemelvaartsweekend ten strijde trekken op de 
Ottershagenweg en op het Reutummer veld. Banen die 
voor ons bekend zijn en waar we hopelijk ons thuisvoordeel 
kunnen gebruiken. 

Voorbereiding
Vele trainingsuren hebben wij met het Nederlands team 
gemaakt. De TrainingsCommissie heeft prachtig werk 
geleverd door al onze wedstrijden te analyseren en 
een goed trainingsschema op te stellen. Onder leiding 
van fysiotherapeut (i.o.) Pim Koopman hebben wij ‘s 
woensdags een indoor trainingsprogramma afgewerkt 
en ons zodoende lichamelijk goed voorbereid op het 
komende EK. Daarnaast trainden we ieder weekend ook 
een keer op de straat en op het veld. 

Ik heb voor mijzelf een prachtige balans gevonden om mijn 
trainingsuren (drie keer in de week naar de sportschool 
en drie keer in de week het échte klootschietwerk) te 
combineren met mijn werkzaamheden als docente 
Commerciële Economie aan het ROC van Twente. Dat de 
klootschietsport nog steeds geen topsport is in Nederland 
is jammer, maar de beloning die je ervoor terugkrijgt in de 
vorm van internationale vriendschappen en contacten is 
mij heel wat waard. 

Dit EK heb ik zelf ook actief achter de schermen 
meegewerkt. Door mijn rol in de sponsorcommissie en 
de mediagroep heb ik onder andere geholpen om deze 
geweldige klootschietkrant vorm te geven. Het verkopen 
van advertenties, het onderhouden van contacten, het 
interviewen van deelnemers en het schrijven van mijn 
eigen voorwoord horen daar als taken bij. Daarnaast 
heb ik met een groep enthousiaste vrijwilligers 
het programmaboekje helpen vormgeven. Vele 
vergaderingen en liters koffie zijn voorafgegaan aan het 
uiteindelijke resultaat, waar we met zijn allen trots op 
kunnen zijn. 

Verwachtingen
Mijn EK zal geslaagd zijn als ik één of meerdere individuele 
medailles heb gehaald. Dit is een druk die ik mijzelf op 
mag en misschien wel móet leggen. Als topfavoriete zal 
ik zondag op het veld aan de start verschijnen. Ik weet 
van mijzelf dat mijn voorbereiding perfect is geweest, 
dat ik een goed team om 
mij heen heb en dat ik er 
alles aan zal doen om mijn 
Europese titel op het veld 
te verdedigen. Nu is het 
wachten op vrijdagmiddag 6 
mei, de dag waar we al bijna 
vier jaar naar uitkijken, de dag 
dat ons EK gaat beginnen. 
Het moment dat ‘onze’ Freddy 
zijn stem zal laten schallen 
door de speakers en het grote 
genieten kan beginnen. 
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2016

T U B B E R G E N

’t Oale Roadhoes

Dé ontmoetingsplek voor brunch, lunch of 

een uitgebreid diner.

GROTESTRAAT 60 • 7651 CK TUBBERGEN • 0546 622 775 • INFO@OALEROADHOES.NL
ONLINE RESERVEREN: WWW.OALEROADHOES.NL

Een heerlijke plek om na het klootschieten, 

wandeling of fietstocht even uit te blazen. 
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Eenhuisstraat 4 Albergen 
T 0546 442851 
M 06 40918086
www.autodalhoeven.nl

meer dan mobiliteit
Wenst alle Nederlandse deelnemers 

een succesvol EK.  

 



Verlenging Haarlerheidebaan van 700 naar 1500 meter

Het organiseren van het EK 2016
Reeds na het EK 2012 te Italië ontstond bij Jan Lammerink 
het idee voor het organiseren van het EK 2016 op mogelijk 
één locatie. De veldbaan “Haarlerheide” was gelijk  in beeld 
als een zeer geschikte locatie, ook wetende dat deze te 
verlengen is tot wel 1500 meter. Het zetten kon prima op het 
sportveld van de Molenberg en de straatwedstrijd mogelijk 
op de Ootmarsumseweg van Reutum naar Ootmarsum. 
Jan heeft dit voorgelegd aan het bestuur van de KV Reutum 
en die zagen hier ook een mooi evenement in, op een zeer 
geschikte locatie. Goede promotie voor de klootschietsport. 

De Haarlerheide is ook de plek voor een centraal strodorp 
met een mooie gezellige uitstraling. Restaurant de 
Molenberg als centrale locatie. De opening in Ootmarsum 
op Hemelvaartsdag, in een sfeer die vergelijkbaar kan zijn 
met die in het Italiaanse Pesaro.

Door de ervaringen uit 1996 waren we reeds bekend 
met de mogelijkheid tot verlenging van de veldbaan. 
Daarna zijn met de familie Luttikhuis de eerste gedachten 
doorgenomen. Zij zijn immers de eigenaren van het terrein 
en veldbaan. Daarnaast is de eigenaar van de esgronden 
benaderd, bouwbedrijf Poppink uit Fleringen. Met allen 
hebben we goede afspraken kunnen maken. 

Het LenteFestival
Vervolgens kwam de gedachte om naast het klootschieten 
ook een compleet randgebeuren te organiseren: het 
LenteFestival! Dit in combinatie met EK moet voor veel toch 
mensen interessant zijn, ook door de unieke locatie

Het verkennend onderzoek van de KV Reutum is op 22 
oktober 2012 aan de NKB aangeboden,  waarbij de KV 
Reutum voorstelt een centraal EK te Reutum te organiseren. 
Op 13 maart 2013 kregen we een e-mail van de NKB om 
aanvullingen te geven op het ingediende bidbook. Op 19 juni 
2013 kregen we uitsluitsel van de NKB:  te Reutum zal het 
zetten en veldklootschieten plaatsvinden, de straatwedstrijd 
te Tilligte en de opening te Ootmarsum. Super, mooi voor 
KV Reutum en het klootschieten in Twente.

Op 13 juli 2013 hebben we met de NKB-delegatie een 
rondgang gemaakt. De familie Luttikhuis  werd bezocht, 
net als de beide Poppink-bedrijven te Reutum en Fleringen. 
Allen hadden een heel goed gevoel na deze besprekingen. 
Vervolgens zijn direct de eerste gesprekken gevoerd 
met burgemeester Stegers eind juli 2013. De gemeente 
Tubbergen was zeer positief, we konden starten. Vanaf 
september 2013 zijn de vergaderingen gepland met Gebr. 
Poppink Grondwerken. Het gehele plan wordt uitgewerkt, 
waarbij we uiteindelijk in augustus 2014 de definitieve 
begroting goedgekeurd zagen door het NKB-bestuur. Eind 
september en begin oktober 2014 zijn we met leden van 
de KV Reutum begonnen met weghalen van afrasteringen 
en het opschonen van de wei voor de verlenging van de 
baan. Hierna is de firma Gebr. Poppink begonnen met het 

uitvoeren van de grondwerkzaamheden. De Revinksweg 
werd afgesloten en ter plekke van veldbaan opgevuld 
met zand. Daarna werd het land gefreesd, omgeploegd, 
geëgaliseerd en ingezaaid door de firma Gebr. Poppink. 
Rond medio oktober was dit afgerond en was het wachten 
tot het eerste gras op kwam. Er ontstond er een veldbaan 
van bijna 1500 meter lang en ongeveer 25 meter breedte 
die over de paardenwei langs de Revinksweg loopt richting 
Reutum.

IBA-ontmoeting
Begin november was er een IBA-ontmoeting waarbij de 
veldbaan gekeurd werd en de zetbaan zijn definitieve 
invulling kreeg met goedkeuring van onze Duitse vrienden. 
Ook te Tilligte werd de straatlocatie gekeurd.
In het voorjaar van 2015 kon worden gemaaid en werden 
de eerste schoten gelost op de nieuwe baan.

De KV Reutum heeft vervolgens met zijn leden veel hand 
en spandiensten geleverd om de terreinen en veldbaan op 
te schonen, uit te zetten, in te meten, blad weg te blazen en 
te rollen met zwaar materieel. De eerste selectiewedstrijd 
was in september 2015 waaruit uiteindelijk de definitieve 
deelnemers  kwamen. 

Vervolgens gingen de kalklijnen op het veld om precies de 
kloten te kunnen opmeten. GPS-meting om in de bochten 
nog preciezer te zijn. Alles uit de kast om optimale faciliteiten 
te krijgen. In maart/april 2016 zal fine-tuning plaatsvinden 
van veld- en zetbaan. Dit moet resulteren in een unieke 
zetlokatie en super Haarlerheidebaan voor het EK2016.
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Mike oude Breuil 
06-57332922 

Info@metselbedrijfoudebreuil.nl 
www.metselbedrijfoudebreuil.nl 

Metselbedrijf 

Gebr. Oude Breuil v.o.f. 

Thijs oude Breuil 
06-22913824 

Postadres: Graspieper 18 7651 GV Tubbergen 

www.creaunit.com



Puzzel mee en win een EK-klootschieten goodiebag!
Hieronder ziet u enkele logo’s terug van de adverteerders in de klootschietkrant. Neem van de adverteerder de aangegeven letter. (werk van links naar rechts!)
Voorbeeld: In het 1e vakje staat het logo van Crea Unit, Hier moet je de achtste letter van nemen, dus de T. Deze letter schrijf je op je antwoordenformulier.

Deelnemende adverteerders:

Ardesch / Plegt-Haarman juwelier / houthandel Kemperink / Hofhuis schoenen / bouwbedrijf Poppink / auto Slots / slagerij Linderman / Volkerink bouw / Watermolen Bels

Kroezen infra / auto Meijerink / Bekhuis spuitinrichting / Bomech / Schröder carwash / Tasche staalbouw / Joko totaalcleaning / auto Reinders BV / autobedrijf Broekhuis

Alfons Arends / JT autobekleding / Vogelzang verzekeringen / Deterink / CreaUnit / Jut en Jul / Camping de Molenhof / Sportcentrum de Loods / Mensink Autoschade herstel / auto JOL

Puzzelspel WIN EEN GOODIEBAG!

VUL HIER UW ANTWOORD IN: !

Het juiste antwoord gevonden?
Het antwoord kan gemaild worden naar: media@ekklootschieten2016.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 
Uit de goede uitslagen zal zondagmorgen 8 mei een winnaar worden getrokken. 
De winnaar(es) zal persoonlijk bericht krijgen en te zien zijn op onze EK-Klootschieten Facebookpagina. 
De winnaar/winnares kan zijn/haar prijs gedurende de dag ophalen in de feesttent op het klootschietterrein. (achter Café Restaurant de Molenberg in Reutum). 
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Grand Hotel Huis ter Duin, prachtig weer en een 
mooie sportaccommodatie. Drie ingrediënten voor het 
trainingsweekend van een deel van de kernploeg. 15, 16 
en 17 april zijn twintig sporters en vier trainers afgereisd 
naar Noordwijk om een weekend lang te genieten van 
zon, zee, strand, lekker eten en klootschiettrainingen. 

Na afloop van alle Grolsch Champions Tour wedstrijden 
kregen de sporters de gelegenheid om zich op te geven 
voor een trainingsweekend op een nader te bepalen locatie. 
Deze locatie werd uiteindelijk Grand Hotel Huis ter Duin 
in Noordwijk, het vijfsterrenhotel dat bekend is van onder 
andere de huisvesting van het Nederlands voetbalelftal. 
Uiteindelijk meldden twintig sporters zich aan en besloten 
de vier trainers ook de reis naar Noordwijk te maken. 
Twee jaar geleden begon het als een grap tussen dhr. 
Stephan Stokkermans (commercial director Grand Hotel 
Huis ter Duin) en Silke Tulk. Echter, deze grap werd door 
beiden serieus opgepakt en dit resulteerde in een geweldig 
trainingweekend voor de sporters en hun trainers. 

Op vrijdagmiddag kwam een groot deel van de ploeg aan in 
Noordwijk waar zij al even konden genieten van het strand. 
Toen ‘s avonds de overige sporters ook gearriveerd waren, 
kon de groep aan tafel om te genieten van een heerlijk 
diner. 
De volgende morgen stond er een overheerlijk ontbijt klaar, 
waarna de groep in tweeën werd gesplitst. Een deel van de 
sporters ging trainen in de sportschool van het Palace Hotel 
aan de overkant van de straat, een vijftal personen heeft 
ondersteuning geboden bij het klootschietevent Twente aan 

Zee, klootschieten op het strand met gasten uit Oost- en 
West Nederland. 
‘s Middags heeft de hele groep getraind op het strand. Dit 
leverde prachtige reacties van de mensen aldaar. Hierna 
hebben de sporters even een relaxmoment genomen, voor 
het diner geserveerd werd. 
Zondagochtend heeft de groep het trainingsweekend 
afgesloten met een gecombineerde training in de 
sportschool en op het strand. ‘s Middags is er voor vertrek 
nog een lunch genuttigd waarna de reis naar huis weer 
werd ingezet. 

De sporters en trainers kunnen terugkijken op een prachtig 
trainingsweekend waarin de klootschiettrainingen centraal 
stonden, maar waarin ook de onderlinge contacten versterkt 
zijn. Hierdoor staat er straks een hechte groep aan de start 
van het EK. 

Langs deze weg willen wij Grand Hotel Huis ter Duin en 
Palace Hotel ongelooflijk bedanken voor het aanbieden van 
dit onvergetelijke trainingsweekend. 

Trainen tussen de schuimvlokken
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