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1.          Opening 

 
Frank Groeneveld opent de vergadering om 20.02 en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Er zijn 2 nieuwe gezichten: Francien Luttikhuis namens Oud Ootmarsum en Werner Gijsbers 
namens Soasel. 

 
2.          Competitie 

 Afgelopen zondag is de juniorencompetitie van start gegaan. Dit jaar voor het eerst onder de vlag 
van de NKB. Wij hopen hierdoor dat ook andere verenigingen zich aansluiten bij deze mooie 
veldcompetitie. Er zijn al toenaderingen geweest maar die zijn op dit moment nog gestrand, maar de 
hoop is er wel dat er volgend jaar andere verenigingen zich aanmelden. 

 Zaterdag voor het competitiebegin moest er plotseling nog geschoven worden met teams in de C- en 
D-klasse om dat Vooruit Losser met plotselinge afmeldingen kwam te zitten en hierdoor het A-team 
moest opdoeken en 1 speler uit dat team in het D-team wilde plaatsen, zodat die weer met 5 spelers 
waren. Hierdoor werden ze te oud voor de D-klasse en is besloten om ze naar de C-klasse te doen 
en Lemselo C naar de D-klasse, wat ze vooraf ook liever wilden. 

 Rudy Groeneveld meldt dat bij Oud Ootmarsum C 1 jongen is ingedeeld met allemaal meisjes en hij 
heeft aangegeven dat hij dat niet wil. In Oud Ootmarsum B zit een jongen die dat wel wil, dus willen 
ze dat omdraaien. Hij zal het aangeven aan de LVC-organisatie junioren dat Hein Arkink van C naar 
B wil en Joris Plettenburg van B naar C. Deze jongens schoten vorig jaar nog met elkaar in 1 team, 
dus verschil is niet zo groot dat er ineens groot krachtsverschil is. 

 Werner Gijsbers meldt namens Soasel ook personele problemen. Er hebben zich afgelopen week 2 
jongens afgemeld en nu staan we voor het blok hoe nu verder. Ze blijven nu met 4 personen in elk 
team, en het jongste team heeft nu 1 speler van 14/15 jaar en 3 van 7. Ze gaan eerst intern proberen 
het op te lossen en zullen zich anders ook bij de LVC-organisatie junioren melden. 

 Indien iemand tijdens de lopende competitie een aandachtspunt heeft, mailen naar 
frankgroeneveldnot@gmail.com   die het dan meeneemt naar JC-werkgroep met de KTO. 
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3.          Junioren TKC-Ronde 

 
Op zondag 23 september is er een speciale juniorenzondag gepland. De KTO houdt haar 
persoonlijke veldkampioenschappen. De TKC houdt een rondewedstrijd. 
 
Er zijn 4 klassen gemaakt: 
 
A/B-klasse  C/D-klasse  E/F-klasse  H/I/J-klasse 

Oud Ootmarsum A Lattrop Brekl. C  De Brink E  De Brink H2 
Wilskracht A Oud Ootmarsum C De Gunne E  Hertme I 
De Brink B  Hertme D  Wilskracht E  Oud Ootmarsum I 
Hertme B  Oud Ootmarsum D Lattrop Brekl. F  Wilskracht J 
Lattrop Brekl. B Soasel D  Soasel F   
Oud Ootmarsum B    De Brink H1 
 
A/B-klasse: organisatie Lattrop Breklenkamp, melden bij clubhuis, ronde: Bergvennenweg, 

Kommiezendijk, Breemorsweg, Frensdorferweg (straat + baan) 
C/D-klasse: organisatie Oud Ootmarsum, melden bij clubhuis, ronde: Springendalweg, 

Laagsestraat, Heuvelweg, Springendalbaan (straat+baan) 
E/F-klasse: organisatie Wilskracht, melden bij clubhuis, ronde: Nijenkampsweg, 

Weerselosestraat, Dennenkampsweg 
H/I/J-klasse: organisatie De Brink, melden op Zonnebergweg 1e kruising, Ronde: 

Zonnebergweg, Ageleresweg, Hezebergweg 
 
Verder is er afgesproken dat iedere deelnemer en iedere leider 1 consumptie ontvangt na 
afloop. Deze consumptie dient door de organiserende vereniging te worden betaald. 

 

4.          Marathon/rondewedstrijd KTO/TKC  

 
Op 21 oktober 2018 zal er een gezamenlijke rondewedstrijd georganiseerd worden met alle KTO en 
TKC teams. A/B-klasse schiet bij Kolkersveld, C/D-klasse bij Oud Ootmarsum in plaats van Lattrop 
Breklenkamp vanwege de Jongkindloop, E/F/H-klasse bij Steeds Vooruit, I/J-klasse bij Java. 
Aanmelden bij clubgebouwen van de desbetreffende verenigingen tussen 9.15 en 9.45 uur. Verdere 
informatie staat op de site van KTO onder het kopje jeugdzaken/draaiboek. De wens van de TKC is 
dat verenigingen/teams die niet komen, zich vooraf afmelden, dan hoeven de anderen daar namelijk 
niet op te wachten. Ook moeten er meer foto’s gemaakt worden, zodat die gepubliceerd kunnen 
worden, zodat het jeugdklootschieten meer bekendheid krijgt wat misschien resulteert in meer 
jeugdleden. 

 

5.          Persoonlijke straatkampioenschappen (tevens selectie NK) 

 
Op zondag 13-01-2019 en zondag 27-01-2019 zullen de persoonlijke 
straatkampioenschappen voor de TKC-junioren plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren 
zullen Nijstad (1e wedstrijd) en De Gunne (2e wedstrijd) dit organiseren. Welke categorie op 
welke straat moet starten, zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. Eveneens zullen 
er wedstrijdformulieren in diverse kleuren naar de verenigingen worden gestuurd zodat 
iedere categorie zijn eigen kleur heeft. 
 

6.          Persoonlijke veld en zetkampioenschappen (tevens selectie NK) 

 
Op zondag 07-04-2019 zullen de persoonlijke veld- en zetkampioenschappen voor de TKC-
junioren plaatsvinden. Junioren die in de top-3 eindigen bij het zetten en zich verder niet 
geselecteerd hebben op andere onderdelen voor het NK dienen binnen 1 week aan te 
geven of ze alleen voor het zetten naar het NK willen. Anders worden deze startbewijzen 
verdeeld onder degenen die zich voor andere onderdelen hebben gekwalificeerd maar niet 
voor het zetten. 
 
Categorie 1 en 2: organisatie Oud Ootmarsum 
Categorie 3: organisatie Soasel 
Categorie 4: organisatie Hertme 
 
 



 

 

7.          Categorie-indeling NKB/KTO/TKC 2019 

 
Categorie 1: 2010 en later 
Categorie 2: 2007-2008-2009 
Categorie 3: 2004-2005-2006 
Categorie 4: 2001-2002-2003  
 

8.          Zomerprogramma 

 
Bij het opstellen van het zomerprogramma zal er weer worden gekeken of er nog een datum 
vrij is om een rondewedstrijd voor de junioren te gaan organiseren. 

 

9.          Rondvraag 

 
Er zijn punten overgebleven voor de rondvraag. 
 

10.          Volgende junioren afgevaardigden-vergadering 

 
De volgende junioren-afgevaardigen-vergadering zal vermoedelijk volgend jaar september 
weer zijn, daar het gehele programma is ingedeeld, tenzij er aanleiding is voor een eerdere 
vergadering. 
 


