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Betreft: Grolsch Champions Tour Straat 2014-2015. 

 
Datum:  17 oktober 2014. 

 

Geachte sporters en sportsters, 

 

De voorrondes zijn beëindigd en daarom gaan we weer van start met het hoofdtoernooi, 

waarvoor we jullie van harte uitnodigen. 

 

Er zijn 4 data waarop telkens 1 wedstrijd van 12 schoten wordt gehouden. 

De data zijn 8 november en 6 december 2014 plus 17 januari en 28 februari 2015. 

Reservedatum is 14 maart 2015. Deze wedstrijden worden gehouden op het beoogde EK2016 

parcours bij KV Ons Streven. Melden in het clubgebouw aan de Frensdorferweg in Tilligte. 

We gaan vanaf daar lopend naar de start (goede warming up) en worden na afloop door de 

organisatie terug gebracht naar hun clubgebouw. 

Mochten we de 4 wedstrijden onverhoopt niet kunnen organiseren, dan zal de KC in overleg 

met het bestuur een passende oplossing proberen te vinden. 

 

Spelregels 

 
1. Iedereen schiet met EK materiaal. Indien je dit (nog) niet hebt, is het te koop voor € 10 

per stuk. Er zal regelmatig controle plaatsvinden op gebruik van het juiste materiaal. 

Indien je toch onjuist materiaal gebruikt, wordt je van verdere deelname uitgesloten. 

2. Aanmelden 15 minuten voor aanvang bij het wedstrijdsecretariaat. 

3. Je moet een begeleider/aanwijzer bij je hebben, anders kan er niet gestart worden. 

 

Schoten en meters 

 

Elke wedstrijddag speel je 1 wedstrijd van 12 schoten. Je kunt maximaal 4 scores behalen. 

De beste 3 tellen mee voor de eindklassering. De winnaars ontvangen de bijbehorende prijs. 

Er is geen puntentelling. De 3 beste resultaten in afgelegde meters plus centimeters worden bij 

elkaar opgeteld tot een eindscore die daarmee al dan niet tot kwalificatie voor de kernploeg 

leidt. Voorbeeld; dag 1 gooi je 1456.90 meter, dag 2 gooi je 1559.90 meter, dag 3 gooi je 

1220.20 meter en dag 4 gooi je 1880.80 meter. Dan vervalt uiteindelijk de score van dag 3 en 

heb je een eindresultaat van 4897.60 meter. 
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Kleding 
Alle leden van de kernploeg zijn verplicht om de NKB kleding te dragen, tenminste als zij die 

in bruikleen hebben gekregen. Dit is een duidelijke afspraak tussen enerzijds de NKB en de 

sporters en anderzijds met de sponsor. Indien je hieraan niet voldoet volgt een waarschuwing. 

Bij een 2de waarschuwing wordt je uit het toernooi verwijderd. 

 

Afmelden 
Indien iemand bij een wedstrijd niet komt opdagen en zich niet heeft afgemeld dan wordt 

hij/zij van verdere deelname uitgesloten. 

 

All round kampioenschap 

Diverse sporters zullen ook aantreden op het onderdeel veld + zetten. Door aan alle 3 

onderdelen deel te nemen, komt men in aanmerking voor dit kampioenschap. De winnaar 

hiervan (misschien wel de belangrijkste nationale titel) krijgt een passende herinnering. 

 

Centrale trainingen 
Alle deelnemers aan de Grolsch Champions Tour wedstrijden worden in de gelegenheid 

gesteld om deel te nemen aan centrale trainingen welke als het kan plaatsvinden op het veld en 

op straat parkoersen waarop ook de Champions Tour zelf plaatsvindt. De Trainingsgroep stelt 

het schema op. Informatie hierover op de website van de Bond. 

 

Indeling groepen en starttijden 
De groepsindelingen met bijbehorende starttijden zijn als bijlage bijgevoegd. 

 

Tot slot 
Kernploeglid zijn heeft voordelen maar schept ook verplichtingen, Als je door je Bond wordt 

opgeroepen haar te vertegenwoordigen behoor je hier gehoor aan te geven. 

Uitzonderingen in overleg daar gelaten. 

 

Eenieder veel plezier en succes gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kernploegcommissie 

 

Egbert Boschman Damescoach  0529-482510  /  0683115926 

Jos Klein Gebbink Juniorencoach  0544-463657  /  0653705137 

Jan Wiegers  Herencoach  0545-271976  /  0653695873 

Hanneke Aalbers Ondersteuning  0575-441316  /  0622116501 


