NEDERLANDSE
KLOOTSCHIETBOND
Oudste sport van Nederland springlevend

Aan:

Alle afdelingen, Teams LS competitie, BWC, Scheidsrechterscommissie en contactpersonen

BETREFT:

Landelijke Straat Competitie ( LSC) 2020– 2021

DATUM:

24 september 2020

Geachte spor(s)ters en contactpersonen.
Vanwege de huidige corona situatie en de niet te voorziene ontwikkelingen hierbij, zal de Landelijke Straat
Competitie op een iets andere manier plaats gaan vinden dan gebruikelijk. We willen u daarom vragen
deze brief goed door te nemen en de voorschriften zoals in deze brief opgesteld goed na te leven voor uw
eigen en andermans gezondheid. Zo kan het gezamenlijk koffie drinken voorafgaand aan de wedstrijd niet
plaats vinden vanwege een groter risico op het mogelijk verspreiden van het Covid-19 virus. Ook willen we
u als sporters vragen na afloop de uitslag achter te laten bij de wedstrijdleider en terug te gaan naar uw
woonplaats. De uitslag zal in de loop van de dag gecommuniceerd worden.
Onderstaand het reglement, contactpersonen, wedstrijd locaties, deelnemers en de wedstrijd indeling.
Reglement:
Parcours informatie
 Rondeschieten, parcourslengte ca. 5 km (tot 6 km), bereikbaarheid en de loop van het parcours
met vermelding van alle “B” bordjes voor alle deelnemende teams op A5 (of A4).
 Op ieder parcours dient zowel een startpunt voor de dames, als voor de heren te zijn. Ook kan er
voor worden gekozen om de dames op een ander parcours te laten gooien dan de heren. Deze
keuze is aan de afdeling.
 De organiserende afdeling moet zorg dragen voor 2 starters. Die delen de wedstrijdformulieren uit
en nemen deze na afloop weer in ontvangst.
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Team informatie















Afmelding voor de wedstrijd dag uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd zowel
via mail als telefonisch.
Als een afdeling niet voldoende deelnemende teams heeft mag er 1 combinatie team
meedoen.
De deelnemers zijn verplicht alle wedstrijden te schieten. Bij verzuim wordt men voor één jaar
uitgesloten van deelname.
Een team mag gooien met 4, 5 of 6 personen per zondag. Er mag 1 keer een reservespeler
ingewisseld worden. Men mag de wedstrijd niet met minder personen beëindigen als waarmee is
begonnen (met 6 beginnen betekend met 6 eindigen). Geschiedt een blessure nadat de
reservespeler/-ster is ingewisseld, dan wordt vanaf het uitvalmoment de beurt van de geblesseerde
speler/-ster als geldig schot genoteerd.
Naam en pasnummer van de reservespeler voor begin van de wedstrijd op het wedstrijdformulier
vermelden.
Tijdens de wedstrijd wordt er geschoten volgens een vaste volgorde.
Bij een oneven aantal teams zal de een team alleen met scheidsrechter/ neutrale schrijvers of de
laatste groep met 3 teams van start gaan.
Iedere 5 minuten zal er een team vertrekken vanaf de startlocatie. Meld je daarom 5 minuten
voor de aangegeven tijd op de startlocatie, zodat er niet teveel personen tegelijkertijd op de
wedstrijdlocatie aanwezig zijn. Indien men zich niet op tijd meld, of veel te vroeg zal bij het
betreffende team 1 punt in mindering gebracht worden.
Teams die willen ingooien worden verzocht om zelf in de omgeving een locatie te zoeken om dit te
doen. Bij de start is een korte warming up natuurlijk wel mogelijk
Puntentelling per wedstrijd: bij de heren krijgt nr. 1 = 13 punten, nr. 2 = 12 punten etc., bij de
dames krijgt nr. 1 = 5 punten, nr. 2 = 4 punten enz. (gaat naar het aantal deelnemende teams).
Promotie of degradatie uit de LSC is een zaak van de afdelingen.
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Wedstrijd informatie
 Er zullen 7 wedstrijden worden gespeeld.
 Er moet worden geschoten met het blauwe wedstrijdmateriaal met herkenningsteken zonder lood
en/of met een Ierse (stalen) kloot van 28 ounces.
 De eerste 6 wedstrijden houden de teams onderling de score bij. De laatste wedstrijd wordt onder
leiding van een scheidsrechter geschoten.
 Het Reglement Nederlandse Klootschiet Bond is van toepassing.
 B-bochten:
* Deze moet als zodanig met een bordje “B” gekenmerkt zijn.
* Het afzetpunt mag elke schutter/ster zelf bepalen, wel moet het verharde weggedeelte bereikt
worden, dit mag ook d.m.v. de uitrol van de kloot.
* Graskeien horen niet bij het verharde gedeelte van de weg.
 Bij een kruising is het niet toegestaan om de meters op te nemen en daarna weer te gebruiken.
 De BWC zorgt voor de verwerking van de uitslagen van de wedstrijden. Deze worden na elk
team/afdeling gemaild.
Publicatie in kranten etc. wordt door de afdeling zelf verzorgd.

Afgelastingen
 De BWC wedstrijdleider is in overleg met de organiserende afdeling verantwoordelijk voor het
afgelasten van de wedstrijd. Voor 7.15 uur gaat de contactpersoon van de organiserende afdeling
contact opnemen met de BWC wedstrijdleider. Is afgelasten noodzakelijk, worden de
contactpersonen van de overige afdelingen gebeld. Deze bellen de teams uit hun eigen afdeling.
Tevens zal de wedstrijdleider via mail alle contact personen inlichten en zo mogelijk wordt
afgelasting vermeld op de site van de NKB.
 Verandert de conditie van de baan na 8.00 uur zodanig dat afgelasten noodzakelijk is, dan beslist
de BWC wedstrijdleider op de straat daarover.
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De contactpersonen van de afdelingen zijn:
T.K.C.
Rudy Groeneveld
A.K.F.
Mirjam ter Maat
K.M.T.
Henk Broekhuis
Drenthe
Marco de Wit
K.F.IJ.
Bart-Jan Aalbers
K.N.T.
Raymond Lenferink
K.T.O heren
Patrick Meijer
K.T.O dames
José ten Dam

Overige informatie


Voor het LSC seizoen 2020 / 2021 worden de volgende vaste inhaaldata gehanteerd, t.w.:
21 Februari 2021 en 7 Maart 2021. De laatste (7e) competitiewedstrijd wordt verschoten
op 21 maart 2021.



Eventuele protesten worden behandeld door de protestcommissie

Hierbij wensen wij jullie allen een gezellige en sportieve competitie toe.
Bart-Jan Aalbers (Wedstrijdleider)
Bond Wedstrijd Commissie
E-mail: bwc@klootschieten.com
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Datum
27-09-2020

A.K.F.

Meldadres

BWC

Dames:
Oude Ruurloseweg 29
7136 KE Zieuwent
Auto's parkeren in de Hofmansweg
(doodlopende weg nabij dit adres)

Bart-Jan Aalbers

Heren:
Schoppenweg 14A
7136 KH Zieuwent
Auto's parkeren op parkeerplaats
van de begraafplaats in Zieuwent.
25-10-2020

K.M.T

Tim Meijer

22-11-2020

Drenthe.

Michiel Ruël

20-12-2020

K.F.IJ.

Bart-Jan Aalbers

10-01-2021

K.N.T.

Tim Meijer

07-02-2021

K.T.O.

Michiel Ruël

21-03-2021

T.K.C

Michiel Ruël

Alleen het meldadres van eerste wedstrijd is bekend. Die van de overige wedstrijden wordt afgeleverd.
Deze worden bekend gemaakt met de uitslagen van de voorgaande wedstrijd.
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De teams voor het seizoen 2020– 2021:

Dames
1. HKV (TKC)
2. Beuningen (KTO)

3. Kogeltjes (KTO)
4. Oud Ootmarsum (TKC)

Heren
1. Nooit Gedacht (KTO)
2. Beuningen 1 (KTO
3. Beuningen 2 (KTO)
4. Ons Streven (KTO)
5. Vooruitzicht (KTO)
6. ‘t Broek (AKF)

7. Zwolle (AKF)
8. Kluppelshuizen (KMT)
9. Mander (KNT)
10. Veldhoek (KNT)
11. Oud Ootmarsum (TKC)
12. De Brink (TKC)

Starttijd
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10.15

1e wedstrijd A.K.F.
Heren:
Dames:
1-9
1-2
3-10
3-4
7-2
4-12
5-13
11-8
6-14

2e wedstrijd K.M.T.
Heren:
Dames:
8-5
4-2
11-1
1-3
10-14
2-6
12-7
13-3
4-9

13. Lattrop Breklenkamp (TKC)
14. Kernploeg dames

3e wedstrijd Drenthe
Heren:
Dames:
10-13
3-2
3-14
1-4
11-4
12-5
2-8
6-9
7-1
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Starttijd
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15

4e wedstrijd K.F.IJ.
Heren:
Dames:
4-7
4-3
13-1
2-1
12-6
14-5
8-3
9-11
10-2

5e wedstrijd K.N.T.
Heren:
Dames:
2-11
3-1
10-1
2-4
6-5
8-14
7-13
9-12
4-3

6e wedstrijd K.T.O.
Heren:
Dames:
3-6
4-1
2-9
2-3
1-4
11-10
14-13
12-8
5-7

7ᵉ wedstrijd T.K.C.
Volgens tussen stand 1 tegen 2 enz.
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