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Wat hebben we een mooi EK 
2016 achter de rug! 
De weergoden waren de 
organisatie extreem goed 
gezind, waardoor 
ongelofelijke prestaties in de 
boeken verschijnen. 
Topprestaties waar we nog 
lang van kunnen nagenieten. 
Nogmaals dank aan alle 
vrijwilligers en sponsoren die 
dit mogelijk gemaakt hebben.  
 
Het openluchtmuseum in 
Ootmarsum was positief 
gestemd over het resultaat 
van de expositie over het 
klootschieten, over 2 jaar zal 
deze expositie herhaald 
worden, natuurlijk uitgebreid 
met de laatste EK gegevens. 
 
Voor 2017 staat op 
internationaal gebied weer 
wat op de agenda: In het 
Hemelvaart weekeinde van 
2017 organiseert de FKV in 
Duitsland een internationaal 
evenement, verdere 
informatie volgt, noteer het 
alvast in de agenda.  

Scheidsrechters/  
Commissieleden 

 
Bijna alle commissies zijn op 
zoek naar nieuwe kaderleden 
om de commissies te 
versterken. Voor wat betreft de 
scheidsrechters is er een laatste 
kans om je op te geven voor de 
cursus. Deze zal weer verkort 
plaatsvinden in de maand 
oktober. Opgave per mail 
secretariaat@klootschieten.com 
uiterlijk 1 september 2016. 
Zoals eerder gemeld op de ALV 
kunnen er gevolgen ontstaan 
voor het aantal deelnemers op 
de NK 2017 per afdeling. 
 
Voor wat betreft de overige 
commissies, meld je bij 
desbetreffende commissie, zij 
kunnen je vertellen wat de 
taken inhouden. Voor alle 
werkzaamheden geldt: vele 
handen maken licht werk. Net 
na de EK is een mooi moment 
om rustig in te stappen !! 
 
 

 

 

 

 

Overig nieuws 
 
De deelnemers aan de King and 
Queen of the Road zijn bekend: 
Dames :  Silke Tulk 
Heren :  Mark Muntel 
Meisjes :  Lisa Jonkers 
Jongens :  Jesse Wennink 
 
Voor volgend jaar worden 
tijdens de NK de categorie 8 
opgesplitst in: 
Cat 8A: 60 – 69 jaar 
Cat 8B: 70 en ouder 
We hopen daarmee een 
doelgroep tegemoet te komen 
die normaliter weinig kans 
maakt. 
Dit is ook in de ALV 
geaccepteerd. Als de deelname 
in 2017 groot genoeg is, zal het 
blijvend zijn. 
 
Er bestaan nu 2 Landelijke Cup 
competities op het veld, de ene 
met 8 personen (finale voor 
zomervakantie) en een met 4 
personen (finale na 
zomervakantie). Op de ALV is 
beslist dat deze beide 
competities in 2017 qua tijdstip 
meer synchroon gaan lopen, 
met als doel beide competities 
voor de vakantie afgerond te 
hebben. Meer informatie volgt. 
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