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Betreft    :  Nederlandse Kampioenschappen Junioren 2015  
Datum    :  17 juni 2015         
        Alle afdelingen en verenigingen, 
    BWC, PPC en  
  Scheidsrechterscom. 
Geacht  Verenigingsbestuur, 
 
Bijgaand ontvangt u de overzichten met namen en starttijden voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Senioren 2015, dat plaats zal vinden op zondag 28 juni 2015. Graag 
melden bij: 
Clubgebouw KV Klein Dochteren 
Kijksteeg 8 
7241 sw Lochem 
Tel: 0573 257571  ( clubhuis Bethel) 
 
Iedere deelnemer wordt verzocht zich een kwartier vòòr aanvang bij de pascontrole  nabij de 
Klootmobiel te melden. Zie hiervoor de bijlage  
“Starttijden NK senioren 2015”. 
 
Indien een voor- of achternaam niet goed is weergegeven, wordt u verzocht dit direct te 
melden per e-mail aan bwc@klootschieten.com 
 
Achter elke naam staan één of meerdere letters. Dit betekent: 
a. men neemt deel aan genoemde onderdelen. 
b. de eerste letter geeft aan op welk onderdeel men start   ->      
             s = straat, v = veld, z = zetten. 
c. personen, die alleen aan het onderdeel “zetten” deelnemen, kunnen eveneens onder 
             aan de lijst de “uiterlijke” starttijd voor zijn/haar categorie vinden. 
 
Aandachtspunten: 

 Iedere deelnemer/ster dient persoonlijk zijn/haar spelerspas bij de pascontrole te 
tonen. Zonder pas en/of begeleider is deelname uitgesloten 

 Elke deelnemer/ster dient een begeleider bij zich te hebben!  
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 Op straat moet worden geschoten met het blauwe NKB straatmateriaal. 
 
 
 
 
 
 

 Afmeldingen kunnen via mail bwc@klootschieten.com worden doorgegeven of 
telefonisch via Gerard Aalbers 06 16933159 (alleen tussen 19:00u en 21:00u). De 
mogelijkheid om reserves in te zetten is met ingang van 2013 vervallen 

 Indien sporters op 28 juni a.s. niet komen zonder afmelding, worden zij het volgende 
jaar uitgesloten van deelname.  

 Per categorie wordt een Allround Kampioen geëerd. De classificatie vindt plaats 
door het toewijzen van punten per onderdeel. De sporter/ster met de minste 
punten in zijn/haar categorie wordt “Allround Kampioen”. 

 
Let op:  
1. Bij het zetten heeft elke sporter 3 worpen.  

Let op!!  Materiaal gewijzigd volgens NKB reglement. 
Een worp buiten de baanbegrenzing en met de voet (-en) over de beginstreep telt 
als geldig schot en wordt met nul meters opgeschreven. Alleen de geldige verste 
worp wordt opgemeten en genoteerd. 

2. Op het veld mag men voor begin van de wedstrijd  onder begeleiding van de 
scheidsrechter 1  keer ingooien. 

 
Schroom niet om ons te mailen bij eventuele vragen of opmerkingen. Vertrouwende u 
hiermee van dienst te zijn geweest, wensen wij u allen een prettige en succesvolle dag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
B.W.C.(Bondswedstrijdcommissie) 
 
Bijlagen:   Indeling en Starttijden Nederlandse Kampioenschappen Senioren 2015 
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