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Aan:  Alle deelnemende sporters (m/v) 
 
Betreft: Voorronde Grolsch Champions Tour 2015 – 2016 
 
Datum: 19 mei 2015 
 
 
Geachte sporters en sportsters, 
 
De voorbereidingen voor de Grolsch Champions Tour zijn weer in volle gang. Er is een groot 
aantal sporters (dames – heren – meisjes en jongens), dat zich heeft gekwalificeerd voor de 
voorronde, die zowel op straat als op het veld zal plaatsvinden. 

 
Wij nodigen jullie van harte uit om zaterdag 6 juni 2015 en zaterdag 20 juni 2015 aanwezig te 
zijn op de straat in Tilligte en / of de veldbaan in Reutum. 
Deze zijn gelegen: 

Tilligte; melden in het clubgebouw van KV Ons Streven aan de Frensdorferweg in 
Tilligte.  
Reutum; melden in het clubgebouw van KV Reutum naast de Haarlerheidebaan, achter 
café de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 te Reutum.  
 
Indien jij je hebt geplaatst voor de Straat, dan schiet je 1 ronde van10 schoten per dag.  

 
Je schiet 2 series waarvan het beste resultaat telt voor de eindklassering. Het hoogst aantal 
meters is bepalend. 
 
Veld 
Hier speelt men 2 series per dag, elk 500 meter. Dit in tegenstelling tot het vermelde op de 
uitnodiging voor inschrijven. ( de grasmat van het nieuw gevormde deel van de veldbaan is 
nog niet bespeelbaar)  
 
Je schiet 4 series waarvan de beste 2 resultaten tellen voor de eindklassering. 
In elke serie zijn er punten te verdienen: 
Heren  20 punten voor de winnaar, dan 19 – 18 – 17 punten, enz. 
Dames  12 – 11 – 10 punten, enz. 
Jongens 12 – 11 – 10 punten, enz. 
Meisjes 12 – 11 – 10 punten, enz. Verder is het puntensysteem hetzelfde. 
Bij gelijk aantal punten telt het aantal schoten, vervolgens het aantal meters 
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In bijgevoegde startlijst kun je de starttijden vinden. Let op: sommige deelnemers nemen deel 
op beide onderdelen.  
 
Hoeveel personen gaan er over naar het hoofdtoernooi? 
Dat zijn de best geclassificeerde. 
Heren:  10 sporters zowel straat als veld. 
Dames:   6 sportsters zowel straat als veld. 
Jongens: 10 sporters zowel straat als veld. 
Meisjes:   7 sportsters zowel straat als veld. 
 
De (eind)uitslagen vind je z.s.m. op de internetsite van de bond. 
 
Als men zich dus weet te kwalificeren dan zijn er de volgende wedstrijddata. 

Zat 12 september 2015 1e veldwedstrijd Reutum.  
Zat 26 september 2015 1e straatwedstrijd Tilligte.  
Zat 24 oktober 2015 2e veldwedstrijd Reutum.  
Zat 7 november 2015 2e straatwedstrijd Tilligte.  
Zat 21 november 2015 3e veldwedstrijd Reutum.  
Zat 5 december 2015 3e straatwedstrijd Tilligte.  
Zat 19 december 2015 4e veldwedstrijd Reutum.  
Zat 16 januari 2016 4e straatwedstrijd Tilligte.  
Zat 30 januari 2016 reservedatum straat/veld  
Zat 13 februari 2016 reservedatum straat/veld  
         
 
ENKELE SPELREGELS WILLEN WE DUIDELIJK MET JE AFSPREKEN!! 

1. Er wordt geschoten met het EK (internationaal) materiaal. Kan eventueel door NKB 
beschikbaar gesteld worden (stalen kloot € 10,-, veldkloot € 6,-). 

2. U heeft altijd een begeleider bij zich, anders wordt er niet gestart. De KC stelt als eis 
dat een sporter een vaste begeleider ( bij voorkeur 2) bij zich dient te hebben die 16 
jaar of ouder is. Tijdens het EK is een 2e begeleider verplicht. 

3. Als u niet aanwezig kunt zijn, meld u dan af. Zie telefoonnummers onderaan de brief. 
Niet afgemeld? Dan volgt definitieve verwijdering uit het toernooi 

4. U meldt zich 30 minuten voor aanvang bij het wedstrijdsecretariaat. Dit geldt ook voor 
de sporter die rechtstreeks naar het parcours gaat evt. telefonisch melden dat ze op 
parcours zijn. 

5. De stok ligt in lengterichting = 2 meter. Er voorbij? Helaas: geldig schot met 0.00 
meter. 
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Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en zien je graag op  
6 juni en 20 juni a.s. Veel succes !!. 
 
Met sportieve groet, 
Kernploegcommissie van de  
Nederlandse KlootschietBond 
 
Egbert Boschman Damescoach   tel.:  0529–482510 /0683115926          
egbert@boschman.nu  
Jos Klein Gebbink Juniorencoach tel.: 0544-463657 /0653 705  137 
 josjkg@hotmail.com 
Jan Wiegers  Heren coach    tel.: 0545-271976 /0653 695 873 
janeninawiegers@hetnet.nl 
Hanneke Aalbers Ondersteuning tel: 06 22116501 
haalbers@live.nl  
 
Bijlage: indeling groepen met starttijden 
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