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Records sneuvelen op EK klootschieten
Reutem-Ootmarsum (Delft, Nederland), 8 mei 2016 - Ondergetekende was voor de 1ste maal aanwezig op het Europees
Kampioenschap klootschieten. Nochtans staat VlaS reeds heel
lang in contact met de klootschutters. Zo kwam Halbo Bosker,
toen bestuurslid van de Nederlandse Klootschieters Bond, reeds
vele jaren geleden twee maal als spreker naar VlaS-studiedagen
over volkssportpromotie. In Bretagne, op een ETSGA-festival
maakte ik kennis met een Italiaan die me over een Italiaanse
volkssport sprak die erg goed leek op het klootschieten waarna
ik deze in contact bracht met de Nederlandse klootschutters.
De internationale klootschutters bond die toen al jaren EK’s
organiseerde met drie landen (Nederland-Ierland-Duitsland)
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kreeg er zo een Italiaanse poot bij.
sterke rugwind en het droge weer werden op dit EK alle records
In Reutem waren dus niet drie maar vier landen present op

verpulverd. Ik kreeg ter plaatse wat specialisten informatie via

het EK. De Nederlanders hadden alle zeilen bijgezet om er een

Jim O’Driscoll, bestuurslid van de International Bowlplaying As-

prima kampioenschap van te maken. Zo werd de bestaande

sociation die mij nog kende van onze SETS-conferentie in Am-

veldbaan op de Haarlerheide verlengd van 700 naar 1500

sterdam. Hij toonde me dat de veldbaan nog niet genoeg was

meter. Hiervoor werd meer dan een jaar vooraf een stuk land-

verlengd. De organisatoren lieten meerdere deelnemers voor

bouwgrond opgevoerd, genivelleerd en werd er gras inge-

hun laatste van hun tien beurten terugkeren voor een extra

zaaid. Dit bleek geen overbodig werk, want mede dankzij een

worp die apart opgemeten werd. De Nederlander Rob Scholten (zie foto) presteerde zó goed dat ze hem nog een tweede
keer moesten laten terugkeren. Zo gooide hij een totaal van
1.770,45 meter in tien beurten (onderhandse worp met een
kloot ter grootte van een petanquebal en van ongeveer 300
gram zwaar). Dus 177 meter per worp, ongelofelijk als je weet
dat de kloot wordt afgeremd door het gras en het oneffen terrein. Als je de werptechniek van de toppers hebt bekeken en de
snelheid waarmee hun kloot vertrekt, dan weet je waarom er
van klootschieten wordt gesproken en niet van klootwerpen.
De Ieren James O’Donavan en Edmund Sexton legden beslag
op zilver en brons. Bij de dames won topfavoriete Silke Tulk met
een afstand van 1.332,90 meter voor twee andere Nederlandse

Trend 2016/2

Expo klootschieten mei 16

Actiefoto veld EK 16 heren FKV Hendrik R 11de plaats

Sportiv vzw | 17

meisjes.
In het algemeen ploegenklassement (over de drie disciplines:
zetten, straat, veld) won Ierland bij de heren en Nederland bij
de dames. Italië kon op dit topniveau nog geen potten breken
en eindigde laatste in beide categoriën.

Halbo Bosker = Ridder van Oranje Nassau!
Ootmarsum - Ik maakte de verplaatsing naar Oost-Nederland
echter niet alleen voor dit EK. Ik wou persé aanwezig zijn bij
de overhandiging aan Halbo Bosker van de onderscheiding tot
Halbo Bosker Ridder van Oranje Nassau mei 16

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze uitzonderlijke erkenning voor zijn werk als promotor van de traditionele sporten in Nederland en in het bijzonder voor zijn werk ter

Op zo’n evenement kon VlaS natuurlijk niet ontbreken. Proﬁci-

bevordering van de klootschietsport in binnen- en buitenland.

at nogmaals bij deze aan de toppromotor van het spel-erfgoed:
Halbo Bosker.

Expo Klootschieten
Dat Halbo ondanks zijn hoge leeftijd nog niet uitgezongen is,
bewijst de tijdelijke expo rond het klootschieten in Europa die
hij heeft samengesteld en die te bezichtigen was in het openluchtmuseum van Ootmarsum. Hier bracht hij nieuw en oud
materiaal samen uit Nederland, Duitsland, Ierland en Italië. Belangrijke stukken zijn de Plechelmusbanier van Oldenzaal, de
Zilveren Kloot uit het jaar 1919 en kernen van kloten uit de 17de
eeuw. Natuurlijk ontbreken ook historische trofeeën en foto’s
van toppers niet. (HC)
Rob Scholten (rechts) en coach na zijn 8ste worp EK mei 16

6M Kruisboogkoning
Antwerpen, zondag 8 mei - Eén van de warmste zondagen van mei
stond bij de Landelijke Unie der Kruisboogschutters in het teken van
de gebruikelijke bondsschieting, maar ook de bondskoningschieting
op 6M stond op de agenda. In totaal waren er vijf kandidaten, waaronder de koning van vorig jaar en twee jonge dames, die streden
voor de titel. Na drie ronden was het al geklonken en schakelde Charis Nollet, 17 jaar, de anderen uit.
Eindelijk nog eens een koningin en dan nog een zeer jonge. Dikke
proﬁciat!
De oude koning Frank Van Den Bergh (St. Gummarus) met zijn opvolgster Charis
Nollet (Marnix) , de jongste Koningin ooit in het Antwerps Kruisboogverbond.
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