Historie
Reeds in 1390 werden in de Haarlemmerhout, door zorg van
Graaf Albrecht van Beieren, de eerste (c)lootschiet-banen
aangelegd. Men mag daarom aannemen, dat de sport al vele
jaren daarvoor door zeer velen werd gespeeld. Vast is komen
te staan dat rond 1500 het klootschieten in Nederland
buitengewoon populair was. Vele gezegden en uitdrukkingen
in onze taal duiden daar ook op. Het woord cloot, (nu kloot) is
oud Nederlands voor een massieve bal en het woord schieten
staat voor "met kracht werpen".
Met het sterk veranderende tijdsbeeld van de tachtigjarige
oorlog en de daarop Gouden Eeuw verdween deze sport
langzamerhand uit Holland. Maar ze handhaafde zich door de
eeuwen heen als folklore in het traditierijke Twente en de
Achterhoek. Buurtschappen en dorpen daagden elkaar uit
voor een wedstrijd. Er werd fel gestreden, maar na afloop was
er wel altijd een "kleutjesmaal" en een drankje. Met de
opkomst van de industrie zo rond 1900 en de daarop
volgende maatschappelijke veranderingen ontstonden vanzelf
klootschietverenigingen. Deze formeerden zich later tot
afdelingen, wat uiteindelijke leidde tot een landelijke
organisatie.
Naast de vele nationale wedstrijden spelen thans ca. 4000
klootschiet(st)ers in Twente, de Achterhoek, de IJsselstreek
en Drenthe in verenigingsverband een competitie binnen hun
afdelingen of onder de vlag van de Nederlandse
Klootschietbond. Deze is aangesloten bij de Nederlandse
Sportfederatie NOC*NSF.

Onderdeel: Veld
Bij veld of “lange baan” wedstrijden telt zowel de afstand die
door de lucht wordt afgelegd als de uitrol.
De wedstrijden worden gespeeld op een onverharde gras- of
zandbaan.
Het huidige Europees record is in Nederland gevestigd door
Rob Scholten in 2016 en is 1770,45 meter in 10 schoten.

Onderdeel: Zetten
Bij het zetten of kortebaan wedstrijden wordt alleen de afstand
gemeten, die de kloot door de lucht heeft afgelegd, dus vanaf
de werplijn tot de eerste inslag (aanraking met de grond). Het
huidige wereld record staat op naam van Stefan Albarus en is
106,20 meter. Internationaal gooien de junioren en dames met
een gewicht van 375 gram en de heren met 475 gram.

Onderdeel: Straat
Op de straat gelden in principe dezelfde regels als op het veld.
Alleen is het materiaal anders. Internationaal wordt er gespeeld
met een bijna 800 gram zware stalen kloot.
Nationaal is dit een kunststoffen kloot met een variabele vrij te
kiezen diameter. Het onderdeel straat heeft zijn oorsprong in
Ierland.

Internationaal
De klootschiet-sport wordt in verschillende landen beoefend, de
kern ligt rond Noord Duitsland, Ierland, Italië en natuurlijk
Nederland, maar ook in landen zoals België, Spanje, USA of
Australië vind je sporters die deze sport bedrijven.

Adres Bondsbureau
Pr. Bernhardstraat 11a, 7651 ED
Postbus 72, 7650 AB Tubbergen
Tel: 0546 - 622995

bekijk onze website:
http://www.klootschieten.com
volg ons ook op Facebook en Twitter

Klootschieten is een sport dat zich naast topsport ook
uitstekend leent als recreatiesport in de vrije natuur voor
zowel man als vrouw, jong en oud. Het bestaat, zoals de
benaming reeds aangeeft, uit het werpen met een kloot
over een zo groot mogelijke afstand en wel via een losse
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Nederlandse
Klootschietbond

onderarmse of slingerslag. Men kan deze sport zowel
individueel als in teamverband spelen.

NKB
Klootschieten
Oudste sport van Nederland springlevend

Rondleiding individueel en groepsgewijs. Minimumleeftijd 18 jaar.

“ De cloot, so uytter hand of uytter vuyst geschooten, ‘t beurt
selden ofte sal sich hier of daer aen stooten, ‘t gunt min of meer
of heel syn snellen voortgank stuyt, ooksoo geen effen baen of
loopt ten lesten uyt”. (Jan van der Veen 1578-1659)

