
Hallo Sportvrienden, 
 
Zondag 14 januari 2018 staat de ronde-wedstrijd op het programma welke op de volgende locatie 
voor… klasse worden gehouden. 
 
Klasse   A & B Kolkersveld 
Klasse   C & D Lattrop-Breklenkamp  
Klasse   E & F Steeds Vooruit 
Klasse   G & H Wilskracht 
Klasse   I & J Java 
 
De laatste editie hebben de volgende teams/verenigingen de wisselbeker in ontvangst genomen: 
 
Klasse  

 A De Brink  
 B Vooruitzicht   
 C AKF  
 D Vooruit Losser   
 E Oud Ootmarsum  
 F Oud Ootmarsum  
 G Oud Ootmarsum  
 H De Brink H1 - Bas Wassink  
 I Vooruitzicht   
 J Oud Ootmarsum  
 K Nooit Gedacht 

 
De wisselbeker C klasse van AKF is reeds in het bezit van Vooruitzicht en Vooruit Losser had ook al de 
wisselbeker voor klasse D bij Lattrop-Breklenkamp ingeleverd. 
 
Dus het verzoek aan de andere verenigingen om de wisselbeker op locatie af te leveren of mee te 
nemen. 
 
Hier nog even de afspraken rond deze wedstrijd: 
Er wordt geschoten om de wisselbekers beschikbaar gesteld door kv Vooruitzicht uit Oldenzaal 
 
Voor de Ronde-wedstrijd wordt er volgens de competitie opstelling geschoten, de locatie per klasse zijn 
hierboven vermeld, een team mag minimaal uit 3 spelers bestaan, een vereniging kan dus meerdere 
teams per klasse deel laten nemen. Ook mogen spelers van verschillende klassen samen deelnemen 
maar hier geldt dat de hoogst geplaatste speler, de klasse bepaalt waarin men speelt. Deze wedstrijd 
wordt zowel over straat als veld (zand of gras) verschoten, tijdens deze ronde mag er op straat alleen 
met de blauwe NKB kloot met zwarte of witte herkenningspunt en houten kloot op de veldbaan worden 
geschoten.  
Iedereen wordt verzocht een kwartier voor de onderstaande tijdstippen aanwezig te zijn. Er wordt gestart 
met de hoogst ingedeelde teams per groep, om een snel wedstrijdverloop te bevorderen. 
Groepen vertrekken met 3 teams op 1 kaart. Bij voorkeur met teams uit dezelfde competitieklasse, om 
zo een spannend wedstrijdverloop te bevorderen. De wedstrijd duur is ca. 1,5 uur . 
 
De leiders van de teams moeten zelf schrijven voor elkaar. 
Men kan zich aanmelden/inschrijven bij de clubgebouwen tussen 9:15 – 9:45 uur, de wedstrijd zal vanaf 
9:30 uur starten. 
 
Gr. Huub Heitkamp 
 


