
Hallo lezers, 
Voor jullie ligt de eerste editie van de KTO-Proat, een nieuwsbrief die wij 
als KTO Bestuur 3 keer per jaar willen uitbrengen. Via dit medium, zullen 
wij belangrijke zaken waar wij als bestuur tegen aanlopen, met jullie 
delen om zo voldoende transparantie en feedback te realiseren.  

Onze Junioren commissie geeft al maandelijks de Kloaten-Proat uit en 
wij hebben gemerkt dit men hierdoor goed kan communiceren, daarom 
ook ons besluit voor een eigen editie. Laat ons gerust weten hoe jullie 
dit eerste model en idee vinden, reacties kunnen jullie sturen naar 
email: erickempers@hotmail.com. 
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Sportverkiezingen 

Luuk Zanderink is dit 
jaar genomineerd bij 
de sportmannen in de 
Gemeente Dinkelland 

Ook het 1e 
herenteam van Ons 
Streven Tilligte doet 
een poging om de 
titel van sportploeg 
binnen te halen 

In Oldenzaal zijn 
zowel het 1e Heren 
als Dames team van 
de Toekomst 
genomineerd bij de 
sportploegen 

Wij wensen deze 
sporters veel succes 
op de sportgala’s 

Oldenzaal 5.1.2018 

Denekamp 12.1.2018
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Nieuwjaarswens 

Namens het bestuur van de KTO wensen wij iedereen 
een gezond, voorspoedig en zeker ook sportief 2018.  



Stok in de lengterichting/
regelgeving 
Dit seizoen zijn we begonnen binnen de KTO 
competitie met het experiment om, in onderling 
overleg, gebruik te maken van de stok in 
lengterichting. Aangezien ook de Landelijke 
Veldcompetitie en de junioren hier al mee 
werken, proberen we hiermee te onderzoeken 
of dit voor iedereen goed zou kunnen werken. 
Zoals afgesproken zullen daarover met de 
Algemene Ledenvergadering in maart 2018 
verder over van gedachten wisselen met de 
leden 

Twee zaken willen we hierbij nu toch even benoemen: 

= allereerst de toepassing van de regels. Binnen de KTO hebben de laatste tijd een aantal mensen 
de Scheidsrechter cursus gevolgd onder auspiciën van de NKB. Hierbij is ook veel aandacht 
besteed aan regelgeving. We willen dan ook voorstellen om gebruik te maken van deze 
deskundigheid binnen de leden. Het is bekend wie er scheidsrechter is. Het zou dan ook een idee 
kunnen zijn, om voorafgaand aan de competitiewedstrijden, daar waar hier behoefte aan bestaat, 
aan deze scheidsrechters te vragen om even een korte toelichting te geven op de werkwijze. Dit 
neemt een paar minuten in beslag en kan mogelijk een hoop onduidelijkheid wegnemen. Verder 
willen we nog even benadrukken dat de afspraak is gemaakt, om voorafgaand aan iedere 
wedstrijd te overleggen (beide leiders) welke keuze men wil maken. Over dwars of in de 
lengterichting. Op basis van die afspraak, wordt dan de wedstrijd gespeeld. 

= verder hebben we zoals gezegd met elkaar afgesproken om tijdens de ALV in maart 2018 dit 
onderwerp opnieuw te bespreken. We zijn echter wel benieuwd naar feedback vanuit de leden, 
over hoe de eerste ervaringen zijn binnen de KTO competitie. Deze signalen kunnen worden 
doorgegeven aan het bestuur. (via email: erickempers@hotmail.com)
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VACATURE 
Voor ondersteuning van de wedstrijdcommissie, in het bijzonder Jan 
Tijman op Smeijers, voor wat betreft de indeling en bijkomende 
werkzaamheden de competitie betreffend, zijn we op zoek naar 
iemand die handig is met, dan wel grote affiniteit heeft met IT. Dit in 
verband met een vernieuwing die doorgevoerd moet worden in de 
aanpassing van onderliggende programmering.  

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij huub.heitkamp@gmail.com  
als aanspreekpunt namens de wedstrijdcommissie KTO.

mailto:erickempers@hotmail.com

