
Nieuwsbrief januari 2016                                                                                                             1 

 

 
 
 
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief 
 
• EK2016  
• Scheidsrechters 
• Overig nieuws 
 
 
 
 

De voorbereiding van het 
EK2016 is in volle gang. Het 
draaiboek is diverse keren 
doorgenomen en we zijn 
ervan overtuigd dat in mei 
alle puntjes op de 
spreekwoordelijke i staan. 
 
De medewerking van de 
gemeentes Dinkelland en 
Tubbergen is uitstekend. 
 
De werving van sponsoren in 
zowel de publieke als private 
sfeer loopt naar verwachting.  
 
De selectiewedstrijden zijn 
bijna afgerond.  
 
Agenda: 
Donderdag 5 mei:  
Opening op Kerkplein te 
Ootmarsum 
 
Vrijdag 6 mei:  
Straatwedstrijd op de 
Ottershagenweg te Tilligte 
 
Zaterdag 7 mei:  
Zetten op de Haarlerheide te 
Reutum 
 

 

Zondag 8 mei:  
Veldwedstrijd op de 
Haarlerheide veldbaan te 
Reutum  
 
Noteer deze data alvast in je 
agenda 
 
In het openluchtmuseum in 
Ootmarsum is vanaf 1 april een 
expositie over klootschieten 
ingericht. 
 

Scheids- 

rechters 
 
Ondanks herhaalde verzoeken is 
het aantal scheidsrechters nog 
steeds te laag. In 2015 is er een 
verkorte cursus gegeven, dit 
heeft 8 nieuwe scheidsrechters 
opgeleverd. 

 
Er hebben zich echter ook een 
zelfde aantal afgemeld. Om de 
sport op een professionele wijze 
te kunnen blijven uitoefenen 
zijn er nog nog 20 a 25 nieuwe 
scheidsrechters nodig.  
Als we voldoende 
scheidrechters hebben kunnen 
we de belasting per persoon 
reduceren tot ongeveer 2 a 3 
wedstrijden per jaar. Vele 
handen maken namelijk licht 
werk.  
 

Dus geef je voor de verkorte 
cursus op en/of informeer naar 
mogelijke kandidaten binnen je 
vereniging. 
Indien het aantal 
scheidsrechters niet op niveau 
komt zal dit gevolgen gaan 
hebben voor het aantal 
beschikbare plaatsen voor 
bepaalde afdelingen bij 
bijvoorbeeld het NK. 
 
 

Overig niews 
 
Op 29 januari wordt er een 
avond georganiseerd voor 
commissieleden en 
scheidsrechters. Scheidsrechter 
Bas Nijhuis en assistent Coen 
Droste geven een lezing. De 
uitnodiging is inmiddels 
verstuurd. 
 
Het wedstrijdreglement is 
beschikbaar in zakformaat voor 
alle scheidsrechters en 
verenigingen. Er is een versie 
voor nationaal en 
internationaal niveau. 
 
De gezamenlijke 
juniorencompetitie tussen de 
AKF, KTO en TKC is een groot 
succes en wordt misschien 
komende seizoen verder 
uitgebreid. 
 
Er komt een lijst met 
onkostenvergoedingen die 
uitgekeerd worden aan 
verenigingen die een NK 
organiseren. 
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