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Aankondiging
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Teuge, KFIJ

Logo King & Queen off the road

In deze nieuwsbrief:
• Aankondiging ALV
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• Scheidsrechtercursus
• Internationaal
• Overig nieuws

Op maandag 9 april is de
volgende ALV, dit jaar bij de
afdeling MT in zaal
Kampkuiper te Harbrinkhoek.
Aanvang 20.00 uur.
Grote opkomst gewenst.

Wedstrijden
Op 15 januari heeft alweer de
laatste Champions Tour
wedstrijd 2017-2018
plaatsgevonden. Alle
organiserende verenigingen,
van harte bedankt voor de
organisatie en de hartelijke
ontvangst. Hieronder de
winnaars van zowel de veld
als de straatwedstrijden.
Veld heren: Luuk Zanderink
Veld dames: Silke Tulk
Veld jongens: Mirco Breuker
Veld meisjes: Kim Groener

Nieuwe scheidsrechters

Voor meer informatie:
 Nederlandse Klootschietbond
klootschieten.com
 Partner van:

Straat heren: Mark Muntel
Straat dames: Silke Tulk
Straat jongens: Mirco Breuker
Straat meisjes: Suzan Zieverink
Van deze winnaars zijn Luuk,
Silke, Mirco en Kim dan ook
Allround kampioen geworden.
Nogmaals, van harte
gefeliciteerd !!

Het EK 2020, bij VSHB in
Duitsland ligt alweer in het
vooruitzicht, een mooie
aanleiding om volgend jaar
deel te nemen en de kans op
deelname hieraan te
vergroten !

Nieuwsbrief januari 2018

Overig nieuws
De LSC en de LVC zijn volop
bezig met hoogstaande en
spannende wedstrijden.

Scheidsrechter
cursus
Afgelopen najaar is wederom
een cursus scheidsrechter
gehouden. Een negental leden
hebben zowel het theorie als
het praktijkexamen positief
afgelegd, waarvoor hulde.
Deze leden zijn een welkome
aanvulling op de opgeschoonde
lijst van actieve scheidsrechters.
(op foto de nieuwe
scheidsrechters)

Internationaal
Zoals gezegd is er in 2020 een
EK bij onze Duitse Bond VSHB. In
2019 zijn er in het kader van een
jubileum bij de VSHB
internationale wedstrijden.
Misschien zit er voor 2018 ook
nog iets in, een en ander is nog
niet geheel duidelijk, waarover
later meer.
De King and Queen wedstrijden
in Ierland hebben helaas geen
Nederlandse winnaars
opgeleverd, het blijft wel een
spektakel van de bovenste plank
op klootschiet gebied. Nieuwe
kansen najaar 2018 met de
winnaars van de CT straat
2017-2018.

De nieuwe ledenaantallen per 1
januari 2018 laten een lichte
daling zien. De daling wordt
daarmee in de loop van de jaren
iets afgevlakt. Laten we als doel
stellen een lichte groei binnen 2
– 3 jaar. Vooral jeugdwerving zal
hiervoor verantwoordelijk
moeten zijn. De jeugd zal later
spelers leveren voor het hoogste
niveau. Maar laten we de
recreatieve klootschieters niet
vergeten die tot op hoge leeftijd
van deze buitensport kunnen
genieten. Aandacht voor
topsport en breedtesport is
onontbeerlijk voor een gezonde
klootschietbond. Voor alle
informatie verwijzen we U naar
het groene boekje, dat tijdens de
ALV aan de verenigingen
uitgereikt wordt.
Het Bondsbestuur komt soms ter
ore dat bepaalde informatie niet
bij de leden komt, er staat veel
info op de site, maar veel zaken
worden per mail vanaf het
Bondsbureau naar de
desbetreffende
afdelingssecretariaten gestuurd.
Deze verspreiden het naar de
secretarissen van de
verenigingen. Belangrijk in deze
is dat alle afdelingen beschikken
over de laatste info van de
verenigingen. Geef dus
wijzigingen door aan de afdeling
en het Bondssecretariaat.
secretariaat@klootschieten.com

.

