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Betreft: Grolsch Champions Tour 2018-2019 VELD en ZETTEN 

 

Datum: 9 oktober 2018  

 

Geachte sporters en sportsters, 

 

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

we jullie van harte uitnodigen. 

 

Met zoals het op dit moment bekend is een mooi toernooi in het vooruitzicht. De VSHB ( een 

van beide Duitse klootschietbonden) bestaat 125 jaar en  de International Bowlplaying 

Association bestaat 50 jaar. De VSHB wil dit vieren met een internationale 

klootschietwedstrijd tijdens het hemelvaart weekend van 2019. In de vorm van een mini EK. 

Er worden 4 heren, 2 dames, 2 jongens en 2 meisjes uitgenodigd hier aan deel te nemen 

 

Hoofdtoernooi Veld 

 

Er zijn 3 data waarop telkens 2 series van 600M op Veld  worden gehouden.  

 

De zet wedstrijden zullen op de zelfde data aansluitend aan de veldwedstrijden plaats 

vinden. Voor alle deelnemers aan het veld. 

 

De data zijn: 

Zat   20 oktober 2018  KV Reutum NT 

    Haarlerheidebaan, achter café De Molenberg,  

Ootmarsumsestraat 375 te Reutum. 

 

Zat   3 november 2018 KV Lattrop Breklenkamp TKC 

    Frensdorferweg ongenummerd 7635 NK Lattrop Breklenkamp 

 

  

Zat 17 november 2018 KV Zwolle AKF  

Berkenhofweg 3 7142 JD Groenlo 

 

  

Zat  26  januari 2019             reservedatum veld 
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Regels 

 

1. Iedereen schiet volgens het internationaal reglement en met internationaal materiaal.   

     Materiaal dient te voldoen aan de volgende  specificaties. 

     

     Veld: 

 Hout met lood, gewicht 300 gr. (afwijking ± 5 gr) en doorsnede 65 mm (afwijking ± 

2 mm)  Indien je dit (nog) niet hebt, is het te koop voor € 6.- per stuk.  

     Zetten: 

 Houten kloot 475 gram groot 58 mm voor de heren. 

 Houten kloot 375 gram groot 55 mm voor de jongens; meisjes en dames.  

Het zetmateriaal wordt ter plekke door KC beschikbaar gesteld. 
 

2. Er zal regelmatig controle plaatsvinden op gebruik van het juiste materiaal. Indien U toch  

    onjuist materiaal gebruikt, wordt u van verdere deelname uitgesloten. 

3. U meldt zich 30 minuten voor aanvang bij het wedstrijdsecretariaat. 

4. De KC stelt als eis dat een sporter een begeleider bij zich heeft  

    die 16 jaar of ouder is.  

 

Schoten en meters 
 

Veld: Elke wedstrijddag speel je 2 wedstrijden van 600m. Je kunt maximaal 6 scores behalen. 

Er is een puntentelling per wedstrijd. De beste 4 tellen mee voor de eindklassering die 

daarmee al dan niet tot kwalificatie voor de kernploeg leidt. De winnaars ontvangen de 

bijbehorende prijs. 

 

Zetten: Per wedstrijd dag doe je 3 worpen waarvan de afstand bij elkaar wordt op geteld tot 1 

score. Je kunt maximaal 3 scores behalen. Er is een puntentelling per wedstrijddag. De 2 beste  

scores tellen mee voor de eindklassering die daarmee al dan niet tot kwalificatie voor de 

kernploeg leidt. De winnaars ontvangen de bijbehorende prijs.  

 

Puntentelling 

Heren   15 - 14 - 13 punten 

Dames   9 - 8 – 7 punten 

Jongens  7 - 6 - 5 punten 

Meisjes  5 – 4 - 3 punten 
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Samenstelling Kernploeg 

De aantallen sporters die overgaan naar de kernploeg zijn de beste: 

 

10 Heren  

4 Jongens 

6 Dames  

3 Meisjes  

 

Kleding 

 

Alle leden van de kernploeg zijn verplicht om de NKB kleding te dragen, die zij in bruikleen 

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

anderzijds met de sponsor. Indien u hieraan niet voldoet volgt een waarschuwing. Bij een 2e 

waarschuwing wordt u uit het toernooi verwijderd. 

 

Gedragsregels 

 

Indien u een specifieke wens of probleem heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de coach. Waar 

mogelijk zullen we hier in meedenken. Anderzijds is het de organisatie ( lees Kernploeg 

commissie) ook gebleken dat er nog steeds sporters zijn die het niet zo nauw nemen met de 

(spel)regels. We zullen hier in de toekomst strenger tegen optreden. 

 

 

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 straat. Door aan alle 3 onderdelen deel 

te nemen, komt men ook in aanmerking voor dit kampioenschap. De winnaar hiervan 

(misschien wel de belangrijkste nationale titel) krijgt een passende herinnering. 
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Indeling groepen en starttijden 

 

De groepsindelingen en bijbehorende starttijden zijn als bijlage bijgevoegd. 

 

 

Tot slot 

 

Kernploeglid zijn heeft voordelen maar schept ook verplichtingen. Als je door de bond wordt 

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

Uitzonderingen in overleg daar gelaten. 

 

Een ieder veel plezier en succes gewenst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kernploegcommissie 

Egbert Boschman  Damescoach     0529-482510   /  0683115926  egbert@boschman.nu 

Jos Klein Gebbink Juniorencoach     0544-463657   /  0653705137  josjkg@hotmail.com 

Jan Wiegers Herencoach         0545-271976   /  0653695873      

                                                            janeninawiegers@gmail.com 

Hanneke Aalbers Ondersteuning     0575 441316   /  062211650     haalbers@live.nl 


