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Oldenzaal, november 2018 
 
Aan alle Twentse klootschietverenigingen 
 
Onderwerp: het 100-jarig jubileum van de Zilveren Kloot 
 
Geacht bestuur, 
 
In 2019 is het 100 jaar geleden, dat de klootschieters van Noord-Twente voor de eerste keer 
uitkwamen tegen die van Zuid-Twente met als inzet de Zilveren Kloot. De wedstrijd vond 
destijds plaats op de Deelense heide bij Arnhem en sindsdien is er bijna ieder jaar om de 
trofee geschoten. 
 
De Stichting Zilveren Kloot is van plan het jubileum op grootse wijze te vieren op zondag  
1 september 2019. Een aantal vergaderingen hebben er toe geleid, dat er in grote lijnen een 
opzet van de jubileumwedstrijd is gemaakt. Om die te realiseren willen we graag uw mening 
horen over de opzet en mogelijke deelname. 
 
In 1919 schoten 7 buurtschappen van Noord tegen Zuid. De buurtschappen bestaan nog wel, 
maar verenigingen hebben de rol bij het klootschieten overgenomen. Om de historie te 
doen herleven willen we zoveel mogelijk verenigingen aan de start laten verschijnen. 
Om het voor de schutters interessanter te maken, stellen we voor de deelnemers minimaal 4 
keer te laten schieten. Daardoor moeten we een limiet stellen aan het aantal deelnemers 
per vereniging, namelijk maximaal drie of vier, afhankelijk van de animo. Voor een 
vereniging die met minder schutters wenst deel te nemen kunnen wij deelname in 
combinatie met een andere vereniging regelen. Indien het aantal verenigingen, die wensen 
deel te nemen te klein is, dan bestaat er de mogelijkheid dat een vereniging met twee teams 
kan deelnemen. De reguliere selectiewedstrijd op de 1e juni van juni wordt in dit geval 
gebruikt om tot de uiteindelijke teamindeling te komen. 
 
Wij zouden graag het volgende van u willen weten : 

1. Kan en uw vereniging op 1 september 2019 aan de wedstrijd deelnemen?                                                               
2. Suggesties voor de invulling van het jubileum zijn van harte welkom. 

 
Over circa twee weken nemen wij telefonisch contact op met uw vereniging, waarna wij 
hopelijk de organisatie kunnen voortzetten. 
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Stichting Zilveren Kloot, 
 
 
Ad Luttikhuis, voorzitter 
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