
 
Hallo lezers, 
Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen 2018/2019. Een 
seizoen dat zich kenmerkt door nog verdere samenwerking op het 
gebied van de junioren. De LVC Junioren is mede door de inzet 
van onze Junioren Commissie in samenwerking met leden van de 
TKC tot stand gekomen. Wij wensen de junioren veel succes! 

Bij de senioren heeft Mander haar intrede gemaakt in de LVC door 
de beslissingswedstrijd tegen Oud Ootmarsum en Vooruitzicht te 
winnen.  
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KTO-PROAT  
Kloatscheeters Twente Oost
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Kloatscheetertjes 

Beuningen winnaar is 
van de LVC Ereklasse 
2017/2018  na een 
spannende beslissing 

Bij de veld cup 
wedstrijden van 8 juli 
de volgende 
kampioenen zijn 

Senioren - Mander 

Veteranen - Nrd. Berghuizen 

Junioren - Vooruitzicht 

A-klasse . Nooit Gedacht  

B-klasse - Nooit Gedacht 

Start LVC en KTO 
senioren 16.9.2018

Kloatscheeters Twente Oost Kloatscheeters Twente Oost

Mander Veld Cup kampioen 2018



Stok in de lengterichting…… 
In het nieuwe seizoen zal naast de LVC ook in de 
KTO competitie de stok in de lengte richting 
gelegd worden, zodat nu alle competities LVC, 
LVC Junioren en KTO dezelfde regels gelden 
voor het stokleggen.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
aangegeven dat er eventueel workshops 
gegeven kunnen worden om dit verder uit te 
leggen. Mocht daar behoefte aan zijn dan het 
verzoek graag via jullie secretaris naar ons 
sturen.  

Rabo Clubkascampagne: 
De Rabo Clubkascampagne is een succes geworden voor de deelnemende 
klootschietverenigingen. Diverse verenigingen hebben een (veel) hogere bijdrage ontvangen 
dan tot nu toe het geval was. Het stemadvies dat tijdens de ALV was gegeven, is goed opgevolgd. 
Ook de KTO heeft een hogere bijdrage ontvangen. 
Iedereen die heeft gestemd op zijn/haar vereniging en ook een stem heeft uitgebracht op de 
KTO: hartelijke dank! Dit komt ten goede aan werving en behoud van onze leden. Laat even 
weten welke goede ideeën je hiervoor hebt.  

NK Senioren 2019: 
In 2019 mogen wij als KTO het Nederlandse Kampioenschap Senioren organiseren, wij vragen 
onze verenigingen die interesse hebben om als gastheer voor dit evenement op te treden hun 
‘bidboek’ voor 1 Oktober bij ons secretariaat in te leveren .
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VACATURES 
Helaas hebben zich nog geen mensen gemeld om Jan Tijman te 
helpen, dus onze zoektocht blijft open. 

Voor het NKB Bondsbestuur zoeken wij ook een persoon die na de 
ALV in April 2019 de plaats wil nemen als vervanger van Marcel Zwiep 
die na jaren in het bestuur te hebben gezeten het stokje over zal 
dragen. 

Heb je vragen over deze vacatures, neem dan gerust kontact op met 
ons secretariaat: erickempers@hotmail.com
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