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Logo King & Queen off the road
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Mijn naam is Jeroen
Schoemaker, ik ben 31 jaar
en kom uit Lattrop. In het
dagelijks leven werk ik aan
Kwaliteit, Arbo en Milieu
zaken bij een ijzergieterij in
Deventer. In mijn vrije tijd
probeer ik wekelijks een
uurtje te zaalvoetballen en
ben ik druk met
klootschieten: trainen,
wedstrijden en
bestuurszaken. Competities
waar ik aan deelneem zijn de
Landelijke Veld Competitie en
de Landelijke Straat
Competitie. Naast het
daadwerkelijk klootschieten
heb ik interesse in
bestuurszaken. Ik zit al zo’n
acht jaar in het bestuur van
K.v. Lattrop Breklenkamp
(Afdeling TKC), sinds 4 jaar
ben ik de voorzitter van deze
vereniging en daar komt
vanaf nu het landelijke
bondsbestuur bij. In eerste
instantie ga ik in het
bondsbestuur tot aan de ALV
mee lopen met Marcel Zwiep.
Het is de bedoeling dat ik op
deze manier de werkwijze
leer kennen en dan zijn taken
geheel over kan nemen. Zo ga
ik mij dan ook bezig houden
met de BWC en de SC.
Ik kijk uit naar een goede en
plezierige samenwerking met
iedereen!
Jeroen Schoemaker

Wedstrijdkalender
** Zoals iedereen weet zijn de
Landelijke straat competitie en
de Landelijke veld competitie,
alsmede alle overige
afdelingscompetities weer van
start gegaan.
** Naast deze competities start
binnenkort ook weer de
Champions Tour 2018-2019. Als
inzet dit jaar tickets voor de
125 jarige jubileumwedstrijden
van de VSHB en 50 jaar IBA in
Duitsland. Deze zullen
plaatsvinden in het
Hemelvaartweekend 2019,
30 mei t/m 2 juni. Ook een
mooie voorbereiding voor de EK
2020 op eenzelfde locatie !
Per onderdeel (straat, veld en
zetten) zullen de beste 4 heren,
beste 2 dames, beste 2 jongens
en beste 2 meisjes op de CT een
uitnodiging krijgen.
** Ook staat weer op het
programma de King & Queen
wedstrijden in Ierland. Voor
zowel de spelers als
toeschouwers een heel
spektakel. Deze wedstrijden
worden gespeeld in het laatste
weekend van september.
Deelnemers namens de NKB:
Mark Muntel
Silke Tulk
Mirco Breuker
Suzan Zieverink
Allen zowel in teamverband als
persoonlijk namens het
bondsbestuur veel succes
gewenst !
Meer info over de
wedstrijdkalender op website

klootschieten.com
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Bestuurszaken
Op de afgelopen ALV is
medegedeeld dat Cees van der
Sluis na jarenlang voorzitter te
zijn geweest van de NKB
definitief gestopt is als
voorzitter. Het jaar ervoor had
hij al als ad interim gefungeerd.
Cees blijft wel in het
bondsbestuur en daar zijn we
natuurlijk harstikke blij mee,
want hij neemt de overige leden
van het bondsbestuur veel werk
uit handen met zijn
‘maandagmorgenploeg’. Ga er
maar vanuit dat dit werk niet op
een maandagmorgen afgerond
is. Ook blijft hij als IBA lid zaken
voor de NKB regelen. Binnen het
bondsbestuur is afgesproken dat
de taken van Cees als voorzitter
naar rato verdeeld worden
binnen het bestuur.
Tevens willen we trachten om
het schema van aftreden binnen
het bestuur strikter te hanteren
om zodoende meer roulatie in
het bondsbestuur te
bewerkstelligen. Want als de
werkzaamheden in het bestuur
van tijdelijke aard zijn, is de
drempel om plaats te nemen in
het bestuur volgens ons kleiner.
Ook de verdeling van
bestuursleden per afdeling willen
we handhaven.
Afdelingen worden daar ook op
aangesproken, want het
bondsbestuur moet een
afspiegeling zijn van alle
afdelingen.
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