
Verslag klootschieten 10 juni 2018 

Op deze mooie zomerse zondagmorgen - 10 juni - kwamen tegen 10.30 uur de deelnemers 

aan bij Veldakkers 23, voor de klootschietwedstrijd georganiseerd door de twee 

buurtverenigingen Daalkampen en Bargakkers. Van elke vereniging gaven vijf leden “acte de 

présence”.  

Er werden twee teams samengesteld door Annelies. Team geel: Willem, Karin, Dirk, Hennie 

en Menke. Team blauw: Annelies, Joke, Jaap, Gert en Ton. 

De klotenkar werd volgeladen met koffie en koek en de strijd kon beginnen. Oh ja de hark 

moest ook nog mee, voor het geval dat…. 

Het eerste stuk van het parcours is verhard maar de weg loopt iets rond, oppassen dus voor de 

diepe sloten. Het ging redelijk, we hoefden maar twee keer een kloot uit de sloot te vissen, het 

lange gras in de berm remde de kloot af zodat deze veelal op de wal bleef steken. De heren 

wierpen in het begin wat verder (macho gedrag, maar hardlopers zijn…. Juist ja.) De dames 

kregen er ook de vaart in en bij de welverdiende rust was de stand volgens Annelies redelijk 

in evenwicht. Annelies was verantwoordelijk voor administratieve taak.(lees: streepjes 

zetten.) Op de helft van de route, bij het hunebed, was er koffie met de door Lidy gebakken 

overheerlijke koek. (alleen voor de koek ga je al mee klootschieten!) 

Op de terugweg werd het steeds drukker in het bos. Veel wandelaars en fietsers. Het gooien 

ging steeds beter (ook door de alcoholische versnapering die nog even tussendoor werd 

genuttigd), bochten werden afgesneden soms met een gevalletje “net in de sloot”. Een aantal 

keren lukte het zelfs om de kloot van de tegenstander te raken, matchfixing?  

Het was weer een heerlijke sportieve en gezellige zondagochtend. 

 

Oh ja, bijna vergeten, nog de uitslag:  

Team geel werd eervol tweede omdat team blauw negen! worpen minder had gegooid over 

het gehele traject volgens Annelies, die dus de administratie deed en toevallig met team blauw 

meedeed……. ;) 

Je begrijpt het al, de schrijver van dit stukje deed mee met team geel. 

 


