
 
 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Het is al weer 7 jaar geleden dat we voor het laatst in Vorden zijn geweest voor een gezellige dag 
klootschieten. 

Wij komen om 12.00 uur samen in het welbekende “Hotel 
Bakker”, Dorpsstraat 24, Vorden. Daar wordt u ontvangen met 
koffie met de lokale specialiteit Vordense Zwanenhals. 

Om 13.00 uur vertrekken we lopend onder leiding van de heer 
Johan Pardijs van de Achterhoekse Klootschieters Federatie 
naar het klootschietparcours in de directe omgeving voor een 
wedstrijdje klootschieten tussen de door ons vooraf 
samengestelde groepjes deelnemers. 

Klootschieten is een al eeuwen oude sport en wordt al beoefend sinds de 13e eeuw. In 1392 wordt in 
Haarlemmerhout de eerste Klootschietbaan aangelegd. Rond 1500 was de sport in heel Nederland 
populair. In de oudste vorm lijkt het spel het meest op het huidige golf: er wordt naar een vooraf 
afgesproken plek “gekloot”. Hierbij wordt er zo hard mogelijk onderhands met de zware kloot zover mogelijk 
op het parcours geworpen, dus liever niet zoals bij cricket bovenhands ! 

Om 14.00 uur komt de cateringauto van Hotel Bakker onderweg 
langs voor een pauze met koffie, soep en belegde broodjes 
zoals we dat al eens eerder hebben gehad.  

Vervolgens gaan we verder met het klootschieten tot ongeveer 
vier uur en wandelen daarna terug naar het Hotel Bakker waar 
we ons verzamelen in de bekende tuinzaal grenzend aan de 
binnenplaats met terras voor een drankje en evt. een 
borrelhapje.  

Als afsluiting kunnen we facultatief genieten van een 3-gangen-
menu met twee soorten soep, varkenshaasje (met de vegetariërs wordt rekening gehouden), en een 
dessert.  

Dagkosten: € 25,00 p.p.  inclusief de ontvangst met koffie en Zwanenhals. 
 Deze kosten af te dragen 's ochtends bij aankomst in "Hotel Bakker"  

Kosten van het 3-gangen menu € 27,50 p.p. . Deze kosten af te rekenen met het restaurant 
tezamen met de kosten van de eventueel genoten consumpties 

 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN  
Indien u verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. met redenen erbij melden uiterlijk op woensdag 14 oktober 2015 
bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor u nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
 
Hengelo Ov. : 4 oktober 2015 
Betreft : Winterevenement Klootschieten 
  op zaterdag 17 oktober a.s.  
   

Op de deelnemerslijst bij deze convocatie 
kunt u zien voor welke onderdelen van het 
programma u heeft ingeschreven.  
De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per post. 
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Indien u wilt overnachten, de omgeving is prachtig, heeft Hotel Bakker voldoende kamers.  
U moet dan zelf even contact opnemen met de heer Herman Hamhuis om te reserveren : tel.:0575-
551312, via e-mail : info@bakkerinvorden.nl . Website: www.bakkerinvorden.nl 
 
Ik wens U al vast een goede reis! Graag tot ziens in Vorden. 
 

 
Roelof Kruijshoop 
 
 
 
 
 
KLOOTSCHIETEN - uitleg van het spel 

Basisbegrippen 
 Kloot: een ronde en vaak houten bal. Loodrecht van drie zijden doorboord en gevuld met lood. Met dit 

laatste wordt het gewicht van de kloot bepaald, dit ligt tussen de 250 en 950 gram.  
 Deze kloot dient men zover mogelijk (inclusief uitrollen) weg te gooien op een van te voren uitgezet 

parcours. Dit is in de meeste gevallen een aaneensluiting van straten. Er is een grote diversiteit van 
wedstrijden mogelijk.  

 Men kan de sport zowel individueel als in teamverband beoefenen.  
 Het weggooien van de kloot dient onderhands te gebeuren. Middels een zwaai en een korte aanloop 

wordt er extra snelheid verkregen. Dit noemt men de "losse techniek". In bepaalde delen van Twente 
gebruikt men echter de zgn. slingertechniek. Door een volledige rotatie van de arm wordt er extra 
snelheid verkregen. Met name wedstrijden op zgn. veldbanen (speciaal aangelegde (gras)banen van 
zo'n kilometer lang) is men met deze spectaculaire techniek in het voordeel.  

Spelregels 
 De teamleden werpen om beurten.  
 Door hard en zuiver te gooien moet getracht worden de kloot zo ver mogelijk over het parcours te laten 

rollen.  
 Vanaf de plaats waar de kloot stil blijft liggen, gooit het volgende teamlid.  
 De werper mag een aanloop nemen, maar op de plaats waar de kloot stil is blijven liggen, moet de 

werper de kloot schieten.  
 Als de kloot in de berm of in de sloot is gerold, wordt de plaats bepaald haaks op de lengterichting van 

het parcours.  
 Bochten en kruisingen mogen afgesneden worden, met dien verstande, dat de kloot voorbij de as van 

de weg (van bestemming) moet rollen. 
Wanneer een kloot tijdens het schieten, een tegenstander of spullen hiervan raakt, mag er opnieuw 
gegooid  
worden.  

 Als teams aan het einde van het parcours, met hetzelfde aantal worpen eindigen, tellen de meters die 
over de finish streep zijn gegooid.  

 Er wordt met twee teams tegelijk van start gegaan. Deze beide teams blijven bij elkaar, omdat steeds 
het team, waarvan de kloot achter ligt als eerste moet gooien. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd.  

 Ieder team heeft een leider, deze leider noteert het aantal worpen. De worpen van zowel het eigen 
team als die van de tegenstander worden door de leiders genoteerd. Onderweg vergelijken de leiders 
de standen met elkaar, zo vaak als zij dat nodig achten. 

 Bij de finish noteert de leider het aantal meters die de kloot van zijn team voorbij de finishlijn is 
geworpen. Dus ook bij het laatste schot probeert men zo ver mogelijk te gooien omdat het mogelijk is 
dat meerdere teams  
hetzelfde aantal schoten hebben. De volgorde wordt dan bepaald door de meeste meters. 

Kleding 
 Voor het klootschieten is geen speciale kleding vereist. Aan te bevelen zijn wel gemakkelijk zittende 

(sport)  
kleding met sport of wandelschoenen. 

 Het is niet onverstandig om een paraplu mee te nemen. Je weet immers maar nooit wat voor weer 
het zal zijn.  
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Routebeschrijving naar Hotel Bakker:  

Per auto:  

Vanaf Arnhem richting Zutphen.  
Bij Zutphen naar de N346 - op de 
rotonde 1e afslag N314 en dan  N319 
naar Vorden. Bij binnenkomst van 
Vorden bevindt u zich in de Dorpsstraat.  
Na ca. 500 meter ziet u Hotel Bakker 
aan uw rechterhand. 

Vanaf Deventer (afslag 23) N348 richting Zutphen. Bij zie hierboven. 

Hotel Bakker ligt in het centrum van Vorden en heeft voldoende parkeerplaatsen.  

Mobiele navigatie: ga naar Dorpsstraat 24, 7251 BB  Vorden. 

Per trein:  

Het station is vlak bij Hotel Bakker (500 m. lopen); zie onderstaand kaartje. 

 

Zutphen 

Lochem 

Vorden 

Hotel Bakker 

Plattegrond Vorden 
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