De Klootschietersvereniging Hertme (opgericht in 1941) is de grootste
sportvereniging van het kerkdorp Hertme en kent een rijke traditie.
Begin vorige eeuw werd er al kloot geschoten tegen de buurtschappen en
dan met name in de wintermaanden wanneer de boeren meer tijd hadden
om met ‘den kloot’ te strijden. Vaak gebeurde dit door middel van het
“ophangen” van de kloot, waarbij de tegenstander werd uitgedaagd. Het
ging dan om één persoon die een ander uitdaagde. Uiteraard gingen vele
dorpsgenoten mee naar het veld om hem aan te “wiezen”. De inzet was
vaak een vooraf bepaalde som geld.

OUDSTE SPORT VAN NEDERLAND
SPRINGLEVEND!

Klootschieten is een bijzonder populaire sport die veel
belangstelling geniet bij een groot aantal sporters in
zowel Nederland als andere landen wereldwijd.
Het klootschieten lijkt een vrij eenvoudige sport, maar
er is meer lenigheid, techniek en tactiek voor nodig dan
menig toeschouwer zal vermoeden.
Men speelt zowel individueel als ook in groepsverband
op zowel veldbanen als op straat. De competitie strekt
zich meestal uit over de maanden september tot en
met april. In het voorjaar worden bekerwedstrijden en
persoonlijke wedstrijden verschoten waarbij de
Europese- en Wereldkampioenschappen het absolute
hoogtepunt vormen.
Klootschieten is echter een sport die zich naast
topsport ook uitstekend leent als recreatiesport. Het
bestaat, zoals de benaming reeds aangeeft, uit het
onderarms werpen met een ronde met lood
verzwaarde houten kloot over een zo groot mogelijke
afstand. Voor een perfecte worp is kracht maar bovenal
vaardigheid vereist.
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KLOOTSCHIETEN

ERVAAR HET ZELF
EN HUUR DE
KLOOTSCHIETBOX!

GA ZELF KLOOTSCHIETEN EN HUUR
HET DEMO-PAKKET!
GA EENS KLOOTSCHIETEN!
De Klootschietersvereniging Hertme biedt u de
unieke gelegenheid om in groepsverband geheel
zelfstandig te gaan klootschieten. Hiervoor is een
speciale klootschietbox beschikbaar om deze
traditionele sport geheel zelfstandig uit te oefenen.
Vraag naar de mogelijkheden als deskundige
begeleiding gewenst is!

SPELUITLEG | KLOOTSCHIETEN IN GROEPSVERBAND
EN INDIVIDUEEL
De klootschiet-box van de Klootschietersvereniging biedt voor elk wat
wils! Zo kan er in teams om de prijzen gestreden worden, maar kunnen
de krachten en vaardigheden ook individueel gemeten worden door
middel van het recordschot!

SPELUITLEG | KLOOTSCHIETEN IN GROEPSVERBAND
Er wordt geschoten in groepjes van 4 a 5 personen
Twee groepjes gooien tegen elkaar vanaf het rode vlaggetje aan het
begin van de baan totdat het vlaggetje aan het eind van de baan
gepasseerd is.
Probeer de kloot zover mogelijk te gooien. Het is de bedoeling om in zo
min mogelijk schoten over de eindstreep te gaan. Waar de kloot
uitgerold is vindt het volgende schot plaats. Het team wat achteraan
ligt moet gooien. Binnen het team wordt er om en om gegooid in een
vaste volgorde. Trek een denkbeeldige rechte lijn waarvoor losgelaten
moet worden op de baan. Doe dit ook wanneer de kloot in de sloot of
berm is beland.
Beide teams houden van elkaar het aantal schoten bij op het
registratieblad.
Wanneer de vlag aan het eind gepasseerd wordt is het noodzakelijk dat
de meters geregistreerd worden. Dit is de afstand van de eindvlag tot
aan de plek waar de kloot ligt.
Op het moment dat alle groepen de eindstreep gepasseerd zijn, gaan de
eerste twee groepen weer gezamenlijk terug. De werking en registratie
gaat op dezelfde wijze als de heenweg.

INHOUD KLOOTSCHIETERS BOX
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Uitleg demo wedstrijd
Klootzakken met 2 kloten erin
Bordjes om op te schrijven
Pennen voor registratie resultaat
Rode vlaggen voor begin en einde
van de baan
Bordjes voor plaatsen bij
recordschot
Meetlinten à 50 meter voor begin en
eind van de baan
Map met papieren om standen bij
te houden

De resultaten van de heen en terugweg worden bij elkaar opgeteld en
zo komt het eindresultaat tot stand. Wie het minste aantal schoten
heeft en daarna de meeste meters heeft gewonnen!

SPELUITLEG | INDIVIDUEEL RECORDSCHOT
Wie kan het verste gooien?!
Iedere deelnemer gaat 2 keer gooien vanaf het beginpunt. Bij het verste
schot (na uitrollen) wordt een bordje geplaatst.
Per keer gaan 3 deelnemers klaar staan. Ieder gooit twee keer en de
meters van het verste schot worden opgeschreven. Dit wordt gedaan
voor de drie deelnemers.
Daarna worden de kloten terug geschoten en gaan de volgende 3
deelnemers een poging wagen om het verste te gooien. Dit net zo lang
totdat iedereen geweest is en de winnaar bekend is!

NEEM VOOR RESERVERINGEN
CONTACT OP VIA INFO@KVHERTME.NL

