
Enige tijd geleden hebben we tijdens het indelen van de nieuwe competitie overlegd dat we 3 
rondewedstrijden gaan schieten. Helaas hebben NT/MT aangegeven dat ze niet mee kunnen doen, 
want ondanks dat we op junioren-zondagen zijn gaan zitten, past het niet in hun planning. Wij gaan 
deze rondewedstrijden nu alleen met de LVC-spelers gooien. We hebben destijds afgesproken dat we 
de klasse-indeling van de NKB aanhouden: categorie 1 t/m. 4 dus. Als we naar de LVC-junioren kijken 
naar cat. 1 (2014 en jonger) dan komen we bij geen enkele vereniging tot een team van minimaal 3 
personen. Net als met de Articaronde mogen teams uit 3, 4 of 5 personen bestaan. Daarom is het 
voorstel om 2013 eraan toe te voegen. Ter verduidelijking: 

Cat. 1: 2013 en jonger 
Cat. 2: 2011 en 2012 
Cat. 3: 2008, 2009, 2010 
Cat. 4: 2005, 2006, 2007 

 
In overleg met Martin, Arjan, Herman en Rudy hebben we volgende opzet gemaakt: 

 
Datum: 
20-11-22 

Cat. 1 
Java 

Cat. 2 
Oud Ootmarsum 

Cat. 3 
Steeds Vooruit 

Cat.4 
De Gunne 

18-12-22 Wilskracht Java De Brink KVKL (Kolkersveld) 
15-01-23 Oud Ootmarsum Steeds Vooruit KVKL (Kolkersveld) Lattrop Breklenkamp 

 
Verder is het voorstel om voor cat. 1 en 2 wel met bekers en medailles te werken, maar cat. 3 en 4 
alleen medailles. Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd op 15-01-2022 op de desbetreffende 
locaties. Per wedstrijd zullen punten worden toegekend: van 1 punt voor de nummer laatst tot 
naar gelang het aantal teams wat mee doet, iedere plek 1 punt meer. Als een team niet komt 
opdagen, worden hier 0 punten voor genoteerd. Degene met de meeste punten zal winnaar zijn, 
als dit gelijk is, tellen eerst het totaal aantal schoten en als dat gelijk is, het aantal meters over de 
eindstreep. De aanvangstijd van de rondewedstrijden zijn 09:30 uur, dus graag allemaal op tijd 
aanwezig zodat er tijdig gestart kan worden. 


