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Voorwoord
Aanstaande zaterdag is het weer zover, het schutterstoernooi 2018. Het toernooi
is weer tot in de puntjes uitgewerkt, aan ieder detail is gedacht. Daarom willen wij
jullie als organisatie en vereniging alvast veel plezier wensen en hopen we er een
mooie dag van te maken.
Tijdens het grootste schottoernooi van Nederland strijden jullie om de hoofdprijs
van € 600,- en de Onlykorfbal.nl Wisselbokaal. Maar ook dit jaar is er weer een
verliezersronde, waar iedereen aan mee kan doen en prijzen kan winnen.
Het Schutterstoernooi wordt jaarlijks gesteund door veel sponsoren en de inzet
van al onze vrijwilligers! Bij deze willen wij iedereen bedanken die zich inzet
tijdens het toernooi; als sponsor, vrijwilliger of deelnemer!
Het belooft weer een mooie dag te worden! Wij hebben er al veel zin in!
De Schutterstoernooicommissie 2018

Hoofdtoernooi
Koppelschieten, pjukken, tienen… iedereen heeft er wel eens van gehoord. Op het
Schutterstoernooi spelen junioren en senioren in 1 competitie tegen elkaar.
Ronde 1 is een poule-fase waarin iedereen wordt ingedeeld in poules. De 96 beste
koppels zullen doorgaan naar de tweede poulefase van het hoofdtoernooi.
Afhankelijk van het aantal koppels zijn dat meestal de nummers 1 en 2, en een
aantal van de beste nummers drie
In de tweede poulefase wordt wederom in poules gestreden om de knockoutfase. Alle nummers 1 zullen daarna doorgaan naar de knock-outfase. Waarin
vanaf de 16de finale wordt gestreden om de hoofdprijs van € 600, - en de
Onlykorfbal.nl Wisselbokaal!
De finale en de wedstrijd om de 3e/4e plaats zal gespeeld worden in de ‘Arena’.
Wat zoals ieder jaar ook veel spanning met zich mee brengt, wat resulteert in
spannende wedstrijden.
Wie lukt het dit jaar om het beste koppel van het KOV-Hebbes Open
Schutterstoernooi te worden?
* Kijk voor exacte regels in het wedstrijdreglement

Finalebal wordt gesponsord door:

Sponsoren

Verliezersronde
De overige koppels die niet doorgaan naar het hoofdtoernooi zullen
doorstromen naar de verliezersronde, een extra element van het
Schutterstoernooi, wat al een aantal jaar een groot succes is.
De verliezersronde zal beginnen met een poulefase, waarin de koppels
worden ingedeeld in poules van drie. Daarin gaan de beste koppels door
naar de knock-outfase. Dit zijn in elk geval 32 koppels.
De knockout-fase van de verliezersronde zal beginnen met een 16 de finale
en in de finale wordt er ook om een prijs gestreden. De finale van de
verliezersronde zal tien minuten duren. Het koppel met de meeste aantal
doelpunten wint de finale.

Prijzen verliezersronde gesponsord door:

Sponsoren

Tijdschema

Spelregels 2018
Hieronder staan de belangrijkste spelregels voor het toernooi, deze regels
zijn van toepassing op de winnaarsronde én de verliezersronde.
•
•

•

•
•
•

•

Er wordt geschoten op seniorenpalen (3,5 meter hoog) met een
onderlinge afstand van 6 meter. Er wordt met 1 bal gespeeld.
Elk koppel schiet om en om op de korf van de tegenstander volledig
achter de aangebrachte lijn vandaan. De schutter moet in zijn geheel
achter de lijn staan, dus geen voeten op of over de lijn. Staat de
schutter op of over de lijn dan telt de poging/goal niet en moet de
poging over gedaan worden (van achter de lijn). Ook zijn
doorloopballen niet toegestaan.
De wedstrijden duren tien minuten (in de finale geldt dit niet, zie
hieronder) en het begin- en eindsignaal worden centraal aangegeven
door de wedstrijdleiding.
Na 5 doelpunten wordt er gewisseld van korf/kant (dus bijv. bij 3-2
en 6-9).
Als het beginsignaal klinkt en niet alle koppels zijn gereed, begint de
tijd wel te lopen. Wanneer een koppel na 2 minuten nog niet
aanwezig is, heeft het andere koppel gewonnen met 10-0.
Het eerstgenoemde koppel in het wedstrijdschema geeft direct na de
wedstrijd de uitslag door bij het uitslagen-verzamelpunt. Vanaf de
kwartfinales zijn er scheidsrechters aanwezig, zij geven de uitslag
door aan de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding beslist in geval van twijfel of wanneer een te
nemen beslissing niet in dit wedstrijdreglement staat vermeld. De
wedstrijdleiding kan hiervoor overleg plegen met de
toernooicommissie. De toernooicommissie beslist als de
wedstrijdleiding er niet uit komt.

LET OP: Tijdens het gehele toernooi geldt er geen naschot!

Voor alle spelregels zie www.schutterstoernooi.nl of vraag aan de organisatie

Foodplein
Dit jaar zal het toernooi een eigen foodplein hebben, wat geopend is vanaf
16:00 uur. “Het was tijd voor verandering, en in heel Nederland zie je dat
foodfestivals erg in trek zijn. Daarom hebben we besloten om ons eigen
foodplein te creëren. In samenwerking met M&K-catering, een
ondernemer uit de wijk.” Het foodplein is bedoeld voor deelnemers,
bezoekers, maar ook mensen uit de wijk kunnen een kijkje komen nemen.
Een plein ingericht met verschillende kraampjes waar jij je eten kunt halen
voor een goede prijs. Het foodplein zal geopend zijn vanaf 16:00 uur tot
ongeveer 20:00 uur, afhankelijk van de drukte. Zo heeft iedereen ruim de
tijd om te bepalen wanneer iets te eten.

Feest “Biergarten”
Na afloop van het toernooi organiseren wij weer een
knallend eindfeest! Wij laten de feesttent van links naar
rechts gaan met het thema Biergarten. DJ, confetti,
shotjesbar, bierpullen, alles is aanwezig om een
geweldig feestje te bouwen!

Dus trek die lederhose en dirndls maar aan. Want wij
gaan ATEMLOS DURCH DIE
NACHT

Regels:
•
Voor personen die 18 jaar en ouder zijn, is er een
polsbandje. Het polsbandje kun je ophalen bij het wedstrijdsecretariaat of
’s avonds bij de muntverkoop.
•
Muntjes: De gehele dag moet met munten worden betaald! (Koffie en thee
kan wel met contant geld)
•
Voor campinggasten is het niet toegestaan alcohol te nuttigen op het
horecaplein overdag en tijdens het feest. De organisatie zal hier op toezien
en indien nodig wordt de alcohol ingenomen.

Download nu onze App!
Ook dit jaar kun je weer gebruik maken van onze app! Hier kun je alle
standen, wedstrijdschema’s en uitslagen zien.
Hierdoor kan iedereen met een smartphone of tablet gemakkelijk en snel
zijn eigen speelschema bekijken. Hiermee proberen wij de wachtrijen bij de
speelschema’s te verkleinen en het gemak voor iedereen te verhogen.
Dit betekent echter niet dat de papieren schema’s verdwijnen, maar wij
vragen wel om zo veel mogelijk online je wedstrijdschema te bekijken.
Heb je tijdens het toernooi vragen? Stel ze gerust bij het
wedstrijdsecretariaat. Daar zal altijd iemand zijn om je verder te helpen.
Download de android-app of bezoek onze mobiele website.

Scan de QR Code voor de Android App

Weet jij het antwoord? Ga dan
naar onze facebookpagina en
reageer!

De 5 belangrijkste punten
1.
2.

3.

4.

5.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Volg onze socials en de
liveblog voor al het laatste nieuws.
Zorg dat je op tijd betaald. Betalen kan namelijk niet op de dag zelf.
Meer informatie over betalen staat in de bevestigingsmail die je hebt
ontvangen bij inschrijving.
Het programma wordt op vrijdagmiddag bekend gemaakt. Zorg dat
je minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig bent! Je hoeft je niet
meer aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Kom je met de auto? Wees op tijd! Vanwege weinig parkeerruimte is
het niet altijd mogelijk om dicht bij het sportpark te parkeren. Zorg
dat je ruim op tijd aanwezig bent. Tevens is die dag op het sportpark
ook een ander evenement, hierdoor kan het drukker zijn als normaal.
Heb plezier! We gaan er met zijn allen een leuke en gezellig dag van
maken. Tot zaterdag!

Let op: Eikenprocessierups
In heel Nederland duikt dit jaar de eikenprocessierups op in grote getalen,
Enschede is daarbij niet ongeschonden gebleven. Ook op ons sportpark is
sprake van deze vervelende rups. Als organisatie hebben wij een aantal
maatregelen getroffen, namelijk:
•
De camping is deels verplaatst, de campinggasten worden hierover
persoonlijk geïnformeerd via de mail;
•
De gebieden waar de processierups is aangetroffen zijn met rood-wit
lint afgezet, deze gebieden dan ook op eigen risico betreden.
...aanraking met de eikenprocessierups: De brandharen verwijderen met
plakband of een kleefpleister, en de huid spoelen met veel (lauw) water.
Ook heeft de organisatie een crème om de klachten te verlichten.

Sponsoren

