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Bij de TKC zijn tot bovengenoemde datum de volgende wijzigingen doorgegeven ter 

aanvulling/vervanging van de informatie in het competitieboekje 2021-2022. 

 

K.V. De Gunne trekt 6e team terug uit de competitie 

K.V. De Gunne heeft laten weten dat zij hun 6e team hebben moeten terugtrekken uit de competitie. 

Hierdoor ontstaat er in de 5e klasse een vrije speeldag.  

 

Straatteam Hertme 4 heeft een andere leider 

Het 4e straatteam van Hertme (veteranen 2e klasse) heeft een nieuwe leider: Martin Korf     

 Tel: 06-216 38 743 

 

Straatteam Gunne 3 heeft een andere leider 

Het 3e straatteam van De Gunne (veteranen 2e klasse) heeft een nieuwe leider: Gerard Snijders 

 Tel: 06-234 20 974 

 

Lattrop Breklenkamp heeft een nieuwe speler aangemeld 

I. Koehorst zal in de 5e klasse uitkomen voor het 6e team van Lattrop Breklenkamp. 

  

K.V. Hertme heeft een nieuwe speler aangemeld 

M. Heijmenberg zal in de 7e klasse uitkomen voor het 10e team van K.V. Hertme 

 

H.K.V. heeft een nieuwe speler aangemeld 

J. Schuurman zal in de 6e klasse uitkomen voor het 2e team van H.K.V. 

 

Datum 5e TKC-straatwedstrijd gewijzigd 

De vijfde wedstrijd van de TKC-straatcompetitie (organisatie Oud Ootmarsum) is gewijzigd naar 

zondag 30 januari i.v.m. organisatie persoonlijke jeugdwedstrijden op zondag 16-1 



Lattrop Breklenkamp heeft een wijziging doorgegeven: 

H. Damhuis speelt volgens het competitieboekje mee in het 10e team van Lattrop Breklenkamp, dit 

moet het 11e team zijn. 

 

Hertme heeft een wijziging doorgegeven: 

J. te Kiefte speelt volgens het competitieboekje mee in het 10e team van Hertme, dit moet het 11e 

team zijn. 

 

Lattrop Breklenkamp heeft een nieuwe speler aangemeld: 

A. Weegink zal in de 8e klasse uitkomen voor het 12e team van Lattrop Breklenkamp. 

 

Er zijn wijzigingen aangebracht in de planning ‘wedstrijdzondagen’. 16-2 

Door het stopzetten van de competitie vanwege corona hebben we moeten schuiven in de planning 

van competitiezondagen voor het seizoen 2021-2022.  

Zondag 1 mei 2022 is een reguliere speeldag geworden voor TKC-herencompetitie. 

Zondag 15 mei 2022 is een reserve speeldag geworden voor TKC-herencompetitie. 

Zondag 13 maart wordt de 6e TKC-straatwedstrijd geschoten bij De Nijstad. 

De finale blijft (mits er geen zondagen meer wegvallen) op zondag 27 maart staan bij Wilskracht. 

Voor de actuele data kijk op: www.tkc-klootschieten.nl  

 

Opnieuw wijzigingen aangebracht in planning ‘wedstrijdzondagen’ 22-2 

Zondag 1 mei 2022 is een reguliere speeldag geworden voor de TKC-herencompetitie 

Zondag 8 mei 2022 is een reguliere speeldag geworden voor de TKC-herencompetitie 

Zondag 22 mei 2022 is een reserve speeldag geworden voor de TKC-herencompetitie 

Zondag 15 mei 2022 is een junioren speeldag geworden (inhaal wedstr. 7) 

TKC-straatcompetitie wedstrijd 6 is verplaatst naar zondag 27 maart 2022, deze wordt georganiseerd 

door de Nijstad. 

De finale van de TKC-straatcompetitie is verplaatst naar zondag 24 april 2022 18 april 2022 (Tweede 

Paasdag), deze wordt georganiseerd door Wilskracht. 

Zondag 15 mei 2022 is een reserve-zondag geworden voor de TKC-straatcompetitie 

Voor actuele data kijk op: www.tkc-klootschieten.nl  

 

K.V. De Gunne heeft twee nieuwe jeugdleden toegevoegd. 

Bij K.V. De Gunne zijn twee nieuwe jeugdleden aangemeld. Het betreft R. Bijen, die zal uitkomen in 

het team Gunne H en N. Bijen, die uitkomt voor Gunne E. 

http://www.tkc-klootschieten.nl/
http://www.tkc-klootschieten.nl/

