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Nieuwsbrief 22 mei 2020 
 
In deze nieuwsbrief een bericht van de voorzitter, het vervolg van de LVC, LSC en de 
ALV. 
 
Woord van de voorzitter 
Het coronavirus houdt ons al een (te) lange tijd van het klootschieten af. Gelukkig 
kunnen de trainingen weer worden opgepakt en wordt daar al veel gebruik van 
gemaakt. Bij deze wel de oproep om tijdens de trainingen de richtlijnen van het RIVM 
in acht te blijven houden. Toch blijven we nog enige tijd verstoken van wedstrijden. 
Vanaf 1 september mogen er weer wedstrijden worden gespeeld. Het verzoek 
richting NOC*NSF om voor niet-contact-sporten die buiten plaatsvinden, eerder 
wedstrijden toe te staan, is wel doorgeleid naar de overheid, maar is (tot nu toe) niet 
aangenomen. Dit betekent dat de competities ten einde zijn, zie ook hierna. Via deze 
weg wil ik de winnaars hartelijk feliciteren met hun behaalde titel (de prijzen komen 
jullie kant nog op), al had ik dat graag tijdens de laatste wedstrijd willen doen. 
Het coronavirus houdt ons behoorlijk in de greep. In deze veranderende tijd hoop ik 
dat we met zijn allen het klootschieten hoog in het vaandel houden. Een ‘veilige’ 
sport die door iedereen kan worden uitgeoefend. Zorg goed voor je zelf en anderen 
en hopelijk zien we elkaar na 1 september weer op de baan.  
Peter Zanderink, voorzitter  
 
 
Vervolg LVC en LSC 
Zowel de Landelijke Veld Competitie (LVC) als de Landelijke Straat Competitie (LSC) 
liggen al vanaf halverwege maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook 
diverse competities van de afdelingen zijn tot stilstand gekomen.  
Op dit moment kunnen wij, als Nederlandse Klootschiet Bond, niet anders dan de 
richtlijnen van het RIVM volgen. Zoals al eerder gemeld heeft dit grote gevolgen voor 
de geplande wedstrijden en de competities. Cupwedstrijden zijn gecanceld, ook de 
Nederlands Kampioenschappen voor junioren en senioren zullen dit jaar niet plaats 
vinden en ook het Europees Kampioenschap klootschieten is uitgesteld naar 2021. 
Door de NKB zijn de resterende competitiewedstrijden gepland in juni. Door het 
verlengen van de maatregelen is het echter niet meer toegestaan om voor 1 
september sportwedstrijden te laten plaats vinden.  
Wij kunnen dan ook niet anders dan de LVC en LSC stop zetten. Zoals al eerder 
gecommuniceerd, is de huidige stand dan ook de eindstand. Dit heeft de volgende 
gevolgen: 
LSC Heren seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Zwolle 
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LSC Dames seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Beuningen (Kernploeg doet 
buiten mededinging mee aan de competitie) 
LVC Ereklasse is gewonnen door Kv. Beuningen 1 
LVC Hoofdklasse is gewonnen door Kv. Mander 1 
LVC Overgangsklasse is gewonnen door Kv. Nooit Gedacht 2 
Omdat een zeer groot gedeelte van de competitie afgerond is (>80%) hebben we na 
goed overleg besloten wel promotie en degradatie toe te passen binnen de 
Landelijke Veld Competitie. Kv. Oud Ootmarsum zal degraderen uit de Ereklasse, 
Kv. Mander 1 zal promoveren naar de Ereklasse.  Nooit Gedacht 2 zal promoveren 
naar de Hoofdklasse, Kl.v. Kolkersveld 1 zal degraderen naar de overgangsklasse.  
Vooruitzicht 2 zal degraderen naar de KTO-afdeling.  
Omdat de promotiewedstrijd naar de overgangsklasse niet voor 1 september 
verschoten kan worden, is besloten om voor het seizoen 2020-2021 een bijzondere 
constructie aan te gaan. Zowel de kampioen van de 1e klasse KTO als ook de 
kampioen 1e klasse TKC zullen promoveren naar de overgangsklasse. Aan het eind 
van het nieuwe seizoen zullen er dan 2 teams degraderen uit de overgangsklasse.  
Het aantal speelzondagen in de LVC overgangsklasse zal daardoor wel uitgebreid 
worden, hier zullen we proberen een goede oplossing voor te vinden. 
 
We hopen op ieders begrip in deze bijzondere situatie, waarbij de gezondheid van 
een ieder voorop staat! 
 
EK2020/2021 
Momenteel vindt er inventarisatie en afstemming met de IBA plaats over het EK 
volgend jaar in Duitsland. Zodra er meer informatie bekend is, laten wij jullie dat 
weten. 
 
Algemene ledenvergaderingen 
Door de aanvullende maatregelen van de overheid is het onduidelijk of de ALV’s wel 
kunnen plaatsvinden voor 1 juli. Veel verenigingsstatuten vermelden dat 
verantwoording binnen 6 maanden na het afgesloten boekjaar moet plaatsvinden. 
Door de regering is een noodwet aangenomen, waardoor het mogelijk wordt de ALV 
uit te stellen voor een periode van 4 maanden. Wanneer er niet fysiek vergaderd kan 
worden, zijn er mogelijkheden om virtueel te vergaderen.  
De NKB heeft de ALV voorlopig gepland op maandag 5 oktober 2020 bij Hotel ’t 
Landhuis in Oldenzaal. Er is nog een groot voorbehoud van beide partijen in verband 
met de ‘1 ½ meter samenleving’. Mocht deze vergadering fysiek niet plaats kunnen 
vinden, dan zal er virtueel vergaderd worden. Vanwege die grote onzekerheid 
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houden we als alternatief de virtuele vergadering achter de hand. De exacte opzet 
daarvan wordt de komende tijd uitgewerkt.  
 
We begrijpen dat het uitoefenen van onze mooie sport behoorlijk lastig is geworden. 
Toch vinden we het belangrijk om allen zo gezond mogelijk te blijven. Maak daarom 
gebruik van de trainingsmogelijkheden die er zijn, om zodoende voor de competitie 
2020-2021 topfit aan de start te verschijnen.  
 
Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief of anderszins kunnen gemaild 
worden naar secretariaat@klootschieten.com.  
 
 
Let op u zelf, en anderen! 
 
Bestuur NKB 
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