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Draaiboek Stedenmeerkamp Roosendaal
Netwerk Zuid
Zaterdag 12 mei 2018
Secretariaat: J.P. Linschoten
Voet 7
6641 RM Beuningen
Tel. 024-8486364
Telefoon wedstrijdsecretariaat:
06-29598180 (Jan Linschoten)
Adres verenigingsgebouw SSVR Roosendaal
SSVR Roosendaal “De Verbinding” Stationsplein 3A 4702 VX Roosendaal
Telefoonnummer 0165329578
Belangrijke telefoonnummers:
Jan Linschoten
0629598180 (Algemeen Wedstrijdleider)
Frans Titulaer
0649818580 (vervanging Wedstrijdleider)
Plaatselijke organisatie:
Jan Schouwenaars
Robbert v. Prooijen

0614632147
0616888072

Organisatiecomité:
Voorzitter
:
Dré Beeks,
Secretaris
:
Jan Linschoten
Penningmeester
:
Dré Beeks
Leden: Frans Titulaer, Lou Barger, John van Kessel, Kees van de Geer, Martin Out, Cor
Colsters, Martin Thuijls, Jan Maas, Berend Kars, Hans Maas, Loes Kuiltjes.
Organisatie Stedenmeerkamp 2018
De stedenmeerkamp 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met SSVR Roosendaal en
vindt plaats op diverse locaties in Roosendaal e.o. Voor de accommodaties, sporten en
telefoonnummers verwijzen wij u naar bijlage 2, 3 en 4.
Opening
De opening van de Stedenmeerkamp 2018 vindt plaats rondt 10.45 uur. De deelnemers
worden verzocht op dit tijdstip bij de SSVR in “De Verbinding” te Roosendaal aanwezig te
zijn.
Het ontspanningslokaal van SSVR ligt aan het Stationsplein 3A, 4702 VX te Roosendaal
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Afsluiting
De prijsuitreiking staat gepland om 17.30 uur in het ontspanningslokaal van SSVR.
Aansluitend is er een feestelijk samenzijn, uiteraard met muziek. De muziek zal vanaf
16.00 uur gaan spelen.
Vervoer naar de diverse locaties
De deelnemers worden, voor zover nodig, met bussen vervoerd naar de diverse locaties.
De bussen vertrekken vanaf het ontspanningslokaal “De Verbinding”. Zie hiervoor het
vervoersplan op bijlage 15.
Eten
De kosten voor het eten zijn € 5,50 per persoon. Hiervoor krijgt u één menu
bestaande uit : Friet, Halve Haan en een IJsje
De Hanenboer en frietkraam zijn geopend van 15.30 uur 18.15 uur
In verband met de te bestellen hoeveelheden worden de verenigingen verzocht om het
aantal deelnemers op te geven, die gebruik willen maken van deze regeling. Aan de
verenigingen wordt dan € 5,50 per persoon in rekening gebracht voor het aantal
deelnemers dat is opgegeven voor het eten.
Koffie:
Bij aankomst in “De Verbinding” te Roosendaal is de koffie gratis tot 11.15 uur.
Consumptiebonnen SSVR Roosendaal:
De consumptiemunten van SSVR Roosendaal, zijn verkrijgbaar voor € 1,50, en zijn altijd
geldig bij SSVR Roosendaal. Na afloop kan men het overschot aan munten inleveren tegen
contant geld aan de bar.
Puntentelling
De wedstrijdleiders worden verzocht de punten z.s.m. door te geven aan het
wedstrijdsecretariaat (Jan Linschoten), telefoonnummer: 06-29598180.
Parkeren
@ parkeren van auto’s is mogelijk rondom “De Verbinding” van de SSVR. Indien men
gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot parkeren dient men contact op te nemen
met de plaatselijke coördinatiepersoon (Jan Schouwenaars of Robbert v. Prooijen)
@ Parkeergelegenheid voor motoren is er in overleg met de plaatselijke organisatie op de
parkeerplaats van “De Verbinding”. Opslag van kleding en Helmen is op eigen risico
mogelijk in de “De Verbinding”.
@ Fietsen kunnen voor “De Verbinding” van de SSVR geplaatst worden
Veiligheid
Het is verboden te roken op de perrons en de sporen over te steken. Zorg dat u op tijd
bij de treinen bent na afloop van de Stedenmeerkamp en laat deze niet door uw toedoen
te laat vertrekken.
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Wedstrijdleiders
Alle wedstrijdleiders dienen zich bij aankomst te melden bij het wedstrijdsecretariaat in
“De Verbinding” van de SSVR Roosendaal.
Deelnemen op eigen risico
Deelname aan het evenement Stedenmeerkamp Zuid geschiedt geheel voor eigen risico.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissingen, diefstal en/of
lichamelijke en materiële schade hoe dan ook ontstaan.
Door deel te nemen verklaart deelnemer dat dit voor eigen rekening en risico geschiedt
en vrijwaart hiermee de organisatie van de Stedenmeerkamp Zuid, zowel het
organisatiecomité als de aangesloten afzonderlijke personeelsverenigingen van iedere
vorm van aansprakelijkheid.
Catering
Alle locaties hebben een eigen catering (behalve de locatie voor het Vissen). Bij alle
overige takken van sport wordt op een locatie met catering pauze gehouden.
Wandelen of recreatiefietsen
Indien men tijdens het wandelen of recreatiefietsen onverhoopt vervoer nodig heeft
door een calamiteit terug naar de locatie van de SSVR “De Verbinding” dan is hier voor
een auto ter beschikking met een fietsendrager. Hiervoor dient men contact op te nemen
met Jan Schouwenaars 0614632147.
EHBO
Via de Plaatselijke organisatie is EHBO hulp verlening te regelen.

Bijlagen
1. Aantal deelnemers per sport en per vereniging;
2. Accommodaties sporten, telefoonnummers
3. Adresgegevens sportlocaties
4. Gegevens wedstrijdleiders takken van sport
5. Wedstrijdreglement rikken;
6. Wedstrijdreglement klaverjassen;
7. Wedstrijdreglement Jeu de Boules;
8. Wedstrijdreglement darten ;
9. Wedstrijdreglement biljarten;
10. Wedstrijdreglement Recreatie-, Toerfietsen, Wandelen, Motortocht.
11. Wedstrijdreglement Handboogschieten
12. Wedstrijdreglement Luchtgeweerschieten
13. Wedstrijdreglement Tafeltennis
14. Wedstrijdreglement Vissen
15. Vervoersplan
16. Routebeschrijving Vissen
17. Routebeschrijving naar de “De Verbinding”.
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TAKKEN VAN SPORT
Biljarten
SSVR (J. Maas) is wedstrijdleider telefoonnummer 0681780018
De Biljarters (Venlo, Roosendaal, Den Bosch en Nijmegen) worden verzocht om 09.45 uur
aanwezig te zijn in het ontspanningslokaal van de SSVR. De Biljarters vanuit (Heerlen en
Maastricht) worden verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn in “De Verbinding”. Er zal op
een locatie gespeeld worden. Het biljarten bestaat uit een toernooi waarin de teams
tegen elkaar zullen spelen. Het toernooi wordt gespeeld bij SSVR in “De Verbinding” te
Roosendaal Het toernooi zal beginnen om 09.45 uur. Er worden per team minimaal 3
wedstrijden van 20 beurten gespeeld (ALLE PARTIJEN WORDEN GESPEELD OVER 20
BEURTEN). Zie bijlage 9.
Ieder team dient uit 6 deelnemende personen te bestaan.
Iedere wedstrijdleider wordt verzocht z.s.m. doch uiterlijk 01 mei a.s. de moyennes van
zijn spelers door te geven aan Jan Linschoten, tel. 0629598180 of per email.
janlinschoten@chello.nl.
Recreatiefietsen
SSVR C. Verstraeten is wedstrijdleider telefoonnummer 0628283087.
Er wordt gestart vanaf “De Verbinding” te Roosendaal. De afstand bedraagt ± 40 km.
Onderweg zijn diverse horeca locaties beschikbaar. De secretariaten van de verenigingen
dienen vooraf het aantal deelnemers op te geven bij de secretaris van de Stedenmeerkamp. Deze kan een aantal fietsen reserveren ten behoeve van de deelnemers. Wanneer
er afmeldingen volgen op de dag van de Stedenmeerkamp worden de reserveringskosten
in rekening gebracht bij de betreffende deelnemende vereniging. Er wordt vertrokken
om ± 11.15 uur. Huurfietsen zijn beschikbaar via SSVR en dienen 14 dagen van te voren te
worden opgegeven aan de verhuurder. De vereniging met de meeste deelnemers is
automatisch winnaar. Deelnemers worden via het wedstrijdsecretariaat in het bezit
gesteld van een fietsroute en fiets. Kosten van de huur van een gewone fiets bedragen
€ 7,50 (deze wordt totaal vergoed door het comité. Kosten van een van een fiets met
elektrische trapondersteuning € 25,00. Het Stedenmeerkamp comité vergoedt maximaal
€ 7,50 van de totale huurkosten van een fiets met elektrische trapondersteuning.
Hierdoor worden de meerkosten (€ 17,50) per gehuurde fiets met elektrische
trapondersteuning Deze extra kosten worden via de verenigingen in rekening gebracht.
De deelnemers dienen hun paspoort of ID bewijs mee te nemen.
Voor reglement zie bijlage 10.
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Darten
SSVR is wedstrijdleider M. Out telefoonnummer 0616886703.
Het darten vindt plaats bij “De Verbinding” te Roosendaal De aanvang is om 11.15 uur. Een
wedstrijdreglement is als bijlage bijgevoegd zie bijlage 8.
Jeu de Boules (Doubletten)
SSVR J. Timmers is wedstrijdleider telefoonnummer 0612640518
Er worden doubletten gespeeld op de banen Petanque banen bij Bommequet te
Roosendaal. De deelnemers worden vervoerd per bus naar de locatie (vertrek om 11.15
uur) en na afloop weer opgehaald. De wedstrijd begint om 11.30 uur en eindigt om 16.00
uur. De deelnemers worden verzocht om bij aankomst de doubletten (namen) aan de
wedstrijdleider door te geven. De deelnemers dienen hun eigen Jeu de Boules ballen mee
te nemen. Ter plaatse is een kantine aanwezig. Een wedstrijdreglement is bijgevoegd zie
bijlage 7. Vervoer geschiedt per bus vanaf het Ontspanningslokaal van de SSVR zie
bijlage 15.
Klaverjassen
J. Linschoten (is wedstrijdleider telefoonnummer 0629598180.
Het klaverjassen vindt plaats in het ontspanningslokaal “De Verbinding”
De wedstrijden beginnen om 11.15 uur. Er worden 2 x drie rondes gespeeld.
SSVR Roosendaal zorgt voor kaartspelen. Het reglement is bijgevoegd als bijlage 6.
Rikken
SSV Venlo M. Thuijls is wedstrijdleider telefoonnummer 0628346964.
Het rikken vindt plaats in het ontspanningslokaal “De Verbinding”.
Er worden drie rondes gespeeld
De wedstrijden beginnen om 11.15 uur.
SSVR Roosendaal zorgt voor kaartspelen. Het reglement is bijgevoegd als bijlage 5.
Wandelen
SSVR R. Broeren is wedstrijdleider telefoonnummer 0616889214.
Er wordt een wandeltocht uitgezet van ongeveer 12 km en 17 km. De wandelaars
vertrekken vanuit het ontspanningslokaal “De Verbinding” om 11.15 uur. Na afloop komt
men vanzelf weer terug bij het ontspanningslokaal “De Verbinding” van SSVR. Er kan
individueel en in groepen gelopen worden. Iedereen ontvangt een routebeschrijving van de
te wandelen route (12 km of 17 km). De wandelaars van 12 km worden vanaf 15.00 uur
vanaf het eindpunt (het Gasselt Veertje) per bus teruggebracht naar “Verbinding” van de
SSVR.
De uitslag wordt als volgt bepaald:
Hier telt dat de vereniging met de meeste deelnemers eerste wordt, dan tweede enz.
Onderweg zal een pauze gehouden worden in een Horecagelegenheid. Voor reglement zie
bijlage 10.
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Motortoertocht
SSVR H. Lefeber is wedstrijdleider.
Het betreft hier een motortoertocht van ongeveer + 200 km. De toertocht begint om
11.15 uur en start vanaf het ontspanningslokaal “De Verbinding”)
De vereniging met de meeste deelnemers is automatisch winnaar.
Deze toertocht zal gereden in groepen met een frontrijder en Slotrijder per groep.
Na afloop van de motortoertocht kunnen de motoren gestald worden bij het
ontspanningslokaal. Zie borden op het terrein.
Voor de motorrijders zal er ruimte beschikbaar worden gesteld voor de opslag van
helmen en motorkleding. Voor reglement (zie bijlage 10)
Luchtgeweerschieten
SSVR T. Bruggeman is wedstrijdleider telefoonnummer 0614676802
De wedstrijden worden gehouden in de schietlocatie in “De Verbinding” het
ontspanningslokaal van de SSVR Roosendaal. Deze schietlocatie bevindt zich op de 1e
verdieping van het ontspanningslokaal.
De wedstrijden vinden plaats tussen 11.15 uur en 16.15 uur op de schietbanen in
Het ontspanningslokaal “de Verbinding” van de SSVR. Er zijn 3 banen beschikbaar. Er
wordt geschoten met 4.5 mm diabolokogeltjes. Er zijn ook wedstrijdwapens beschikbaar.
Voor reglement (zie bijlage 12).
Tafeltennis
SSVR L. Aanraad is wedstrijdleider telefoonnummer 0637342162.
De wedstrijden worden van 12.00 tot 16.00 uur gespeeld in de locatie van ODT te
Roosendaal. De deelnemers worden om 11.15 uur per bus van “De Verbinding” naar de
locatie van O.D.T. te Roosendaal vervoerd
Voor verdere afspraken zie wedstrijdreglement nr. 13
Handboogschieten
T. Penders is wedstrijdleider (Telefoonnummer 0616887083).
De wedstrijden vinden plaats op de accommodatie van handboogschietvereniging L ‘Union
Fait La Force te Roozendaal. De wedstrijden vinden plaats tussen 12.00 uur en 15.00 uur,
dit i.o.m. de wedstrijdleider. Er worden 5 proefpijlen en 30 tellende pijlen (een
pijlsysteem) geschoten. Van iedere vereniging tellen de twee hoogst eindigende schutters
als team. Eindigen twee of meerdere teams gelijk, dan zijn de meeste tienen beslissend.
Is dit ook gelijk, dan tellen de meeste negens, enz. De deelnemers worden verzocht om
uiterlijk 10.45 uur aanwezig te zijn in het ontspanningslokaal “De Verbinding” van SSVR.
Zij worden om 11.15 uur vervoerd naar de betreffende locatie.
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Sportvissen
SSVR J. Schouwenaars is wedstrijdleider telefoonnummer 0614632147
De wedstrijd vindt plaats in het Roosendaalse Vliet
De wedstrijd duurt van ongeveer 11.30 tot 15.30 uur.
De deelnemers gaan met eigen vervoer naar de Visvijver. Indien men niet over eigen
vervoer beschikt moet men dit vooraf aangeven aan de wedstrijdsecretaris en wordt er
vervoer geregeld. Eenieder wordt verzocht om 11.00 uur aanwezig te zijn.
Na afloop worden de deelnemers verzocht zich te begeven naar “De Verbinding” te
Roosendaal voor de prijsuitreiking. Vissers moeten met eigen vervoer naar de Vislocatie
(zie bijlage 16). Voor reglement zie bijlage 14.
De deelnemers aan het vissen met een algemene visvergunning hebben en zijn
verplicht deze bij navraag te tonen.
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Bijlage 1

Inschrijfformulier
Stedenmeerkamp
Zaterdag 12 mei 2018
Roosendaal
Stedenmeerkamp Roosendaal 2018
Hrl

Mt

Vl

Biljarten
Darten
Jeu de Boule
Rikken
Klaverjassen
Recreatiefietsen 40 KM

8

6
6
2

6
10

Wandelen 12 KM
Wandelen 17 KM
Motortoertocht 200 KM
Tafeltennis
Luchtgeweerschieten
Vissen
Handboogschieten

14

Totaal deelnemers

Tak van sport

4

10
1

4
18

9

Ehv

Ht
5

2
10
1
2

Rsd
6
10
8

26

5
4
7

7
17
10
13

1

Nm

Totaal

6
2

37
28
12
27
6
32

7
1
4
1
4
5
3

19
16
49
14
19
3
6

2

1

3

31

20

51

34

5

97

33

271

Deelnemers Etensbon

30

25

50

27

5

68

32

237

Organisatie Etensbon

1

2

3

1

28

1

37

Tot. aantal etensbonnen

32

27

53

28

96

33

274

5

1
3

Huur Fiets
Huur elektrische Fiets

Opgave Etensbonnen 274 bonnen
Groene bon
Rode bon
Oranje bon

Halve Haan, Friet en IJsje
Portie Friet
Halve Haan
IJsje

Kosten Etensbon

€ 5,50 Per Persoon

Huur gewone fiets
Huur Elektrische Fietsen

€ 7,50
€ 25,00

Eigen kosten deelnemer Electrische huurfiets € 17,50
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Bijlage 2
Accommodaties, takken van sport, telefoonnummers etc.

Tak van sport

Locatie

Tijd

Biljarten
Darten
Jeu de Boules
Toerfietstocht
Wandelen
Klaverjassen
Rikken
Recreatiefietsen
Motortoertocht
Luchtgeweerschieten
Jokeren
Vissen

De Verbinding
De Verbinding
Bommequet
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
Roosendaalse
Vliet
L ‘Union Fait
La Force
ODT

09.45 uur
11.15 uur
11.30 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.15 uur
11.30 uur

Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

0165329578
0165329578
0165568655
0165329578
0165329578
0165329578
0165329578
0165329578
0165329578
0165329578
0165329578
n.v.t.

11.30 uur

Roosendaal

0165301974

12.00 uur

Roosendaal

0165397091

Handboogschieten
Tafeltennis

Plaats

Telefoon Diversen

Bijlage 3
Adressenlijst Accommodaties takken van Sport
Tak van Sport
Biljarten

SSVR

Darten

SSVR

Jeu de Boule

Bommequet

Tafeltennis

TTV O.D.T.

Vissen

Roosendaalse
Vliet
Handboogschieten L ‘Union Fait
La Force
Overige takken
SSVR

Draaiboek Stedenmeerkamp 2018 Roosendaal

Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
Buijenstraat 10A
4702 HB Roosendaal
Buijenstraat 14
4705 RD Roosendaal
Westelijke Havendijk
4703 RA Roosendaal
Nispenseweg 3A
4707 RA Roosendaal
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
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Bijlage 4

Tak van sport
Biljarten
Darten
Jeu de Boules
Wandelen
Klaverjassen
Rikken
Recreatiefietsen
Vissen
Motortoertocht
Luchtgeweerschieten
Tafeltennis
Handboogschieten

Overzicht wedstrijdleiders
Locatie
Naam
De Verbinding
De Verbinding
Bommequet
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
De Verbinding
Roosendaalse
Vliet
De Verbinding
De Verbinding
ODT
L ‘Union Fait
La Force

Telefoonnummer

J. Maas
M. Out
J. Timmers
R. Broeren
J. Linschoten
J. Linschoten
C. Verstraeten
J. Schouwenaars

0681780018
0616886703
0612640518
0616889214
0629598180
0629598180
0628283087
0614632147

H. Lefeber
T. Bruggeman
L. v. Aanraad
T. Penders

0614676802
0637342162
??

Plaatselijke organisatie
Plaatselijke
Plaatselijke
Locatie

Organisatie
Organisatie
De Verbinding

Jan Schouwenaar
Robbert v. Prooijen
Stationsplein 3A

0614632147
0616888072
4702 VX Roosendaal

Organisatie Stedenmeerkamp
Algemeen
Vervanger

Wedstrijdleider
Wedstrijdleider

Draaiboek Stedenmeerkamp 2018 Roosendaal
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Bijlage 5
Wedstrijdreglement rikken
1. Rikken 8 slagen met meegevraagde maat.
2. Harten is de betere troef. Er wordt gegeven in de volgorde 6 en 7.
Bij rondpassen moet de laatste gever over geven.
De speler achter de gever neemt af.
3. Voor rik en solo kan in de harten beter worden geboden.
4. De speler na de gever speelt altijd uit behalve bij solo slem (13 slagen). Dan komt de
speler zelf uit.
5. Kan de rikker niet naar het gevraagde aas gaan, dan mag hij niet met een blinde kaart
het gevraagde aas vragen, maar moet hij of zij wachten tot zijn maat het gevraagde
aas speelt of een tegenspeler naar het gevraagde aas gaat.
De gevraagde aas moet op tafel komen wanneer de soort gespeeld wordt.
Deze mag geen troef zijn maar wel getroefd worden.
6. Heeft de rikker 3 azen dan mag hij of zij ook troef maken de soort waarvan hij of zij
de aas mist. In dat geval wordt een koning meegevraagd, niet troefkoning.
Bij rikken met 4 azen wordt eveneens een koning meegevraagd, niet troefkoning.
De bepalingen van punt 5 zijn ook voor punt 6 van kracht.
7. Troula, 3 of 4 azen en piccolo worden niet gespeeld.
8. Bij inspelen krijgt hij of zij die rikt alleen de strafpunten.
De meegaande maat krijgt winst en geen verliespunten.
9. Solo 8 mag alleen worden geboden na rik of beter rik.
Wordt na rik solo 8 geboden dan mag diegene die heeft gerikt zelf nog solo 8 bieden,
dit behoeft niet in de harten te gebeuren.
10. Met solo 9 en hoger mag het spel geopend worden.
Bij solo slem moet gemaakt worden.
11. Een speler die verzaakt wordt gestraft met 15 punten. Niet doorspelen en niet
overgeven, maar direct de wedstrijdleider waarschuwen.
12. Bij open misère legt de speler zijn kaarten direct op tafel.
Bij open misère met praatje leggen alle spelers de kaarten direct op tafel.
13. Eén speler van elke tafel houdt de puntentelling bij.
De medespelers zien toe op de juiste invulling van de scorelijst.
Voor de puntentelling raadpleeg men de tarieflijst.
14. Bij gelijk aantal punten worden kaarten getrokken. Hij of zij die de hoogste kaart
trekt, gaat bij de prijsuitreiking voor.
15. De puntentelling voor de 1e t/m 7e plaats is als volgt:
• de beste 5 deelnemers per vereniging tellen voor het gemiddelde;
• Bij verenigingen die minder dan 5 deelnemers hebben, worden het totaal aantal
punten gedeeld door het aantal deelnemers van deze vereniging.
16. Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Locatie: Locatie: “De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
Draaiboek Stedenmeerkamp 2018 Roosendaal
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Bijlage 6
Wedstrijdreglement klaverjassen
1. Elke deelnemende vereniging stelt een teamleider aan.
2. Bij aankomst op de locatie dient de teamleider zich te melden bij de wedstrijdleiding
en hij geeft tevens eventuele mutaties door.
3. Het systeem van klaverjassen dat gespeeld wordt is Amsterdams. Men hoeft dus niet
de slag van de maat af te troeven.
4. Er wordt individueel gespeeld.
5. Er worden 2 x 3 partijen van 20 gespeeld. Door eventueel tijdgebrek kan de
wedstrijdleiding, in overleg met de toernooileider, hiervan afwijken.
6. De puntentelling voor de 1e t/m 7e plaats is als volgt:
• de beste 5 deelnemers per vereniging tellen voor het gemiddelde;
• Bij verenigingen die minder dan 5 deelnemers hebben, worden het totaal aantal
punten gedeeld door het aantal deelnemers van deze vereniging.
7. De deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij de juiste
tafel welke hem of haar volgens loting is toegewezen.
De loting is bindend en er mag niet geruild worden.
8. Bij verzaken gaan de 162 punten + behaalde roem naar de tegenstander.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Locatie:

“De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
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Bijlage 7
Wedstrijdreglement Jeu de Boules

1. Elke deelnemende vereniging stelt een teamleider aan. Bij aankomst op de
wedstrijdlocatie meldt deze zich bij de wedstrijdleiding en geeft de namen van de
spelers door. Ook geeft hij de doublet door.
2. Er wordt gespeeld volgens de regels van de NJBB.
3. De puntentelling voor de eerste tot en met de elfde plaats is als volgt:
• de twee beste doublets per vereniging doen mee voor de eindrangschikking;
• Nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz. tot en met nummer 7;
• Plaats 9 – 10 en 11 krijgen ieder 9 punten.
• Dit geldt ook voor mixteams (teams van verschillende verenigingen).
4. Bij een gelijke stand in de eindrangschikking bepaalt de wedstrijdleiding aan de hand
van het toernooiverloop de rangschikking. Eerst het onderlinge resultaat, daarna
gelden de pluspunten.
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Eventueel wordt het spelsysteem aangepast aan tripletten.
Locatie: Bommequet
Buijenstraat 10A 4702 HB Roosendaal
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Bijlage 8
Wedstrijdreglement Darten
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
Locatie:

Elke deelnemende vereniging stelt een teamleider aan.
Bij aankomst op de locatie dient de teamleider zich te melden bij de
wedstrijdleiding en geeft het aantal koppels op.
Elk team dient te bestaan uit 2 personen. Eventuele reserves mogen maar in een
team invallen.
Er wordt gespeeld ingevolge “Best of 3/501”in poules. De poules worden
samengesteld door middel van loting.
De kwart- en halve finale wordt ingevolge “Best off 3/501” gespeeld.
In de finale wordt er ingevolge “Best of 3/501” gespeeld.
Het toernooi bestaat uit het spelen van koppelwedstrijden. Door het gooien van
een dart op de bull wordt bepaald wie er mag beginnen.
Na afloop van de wedstrijd dient de winnaar het resultaat door te geven aan de
wedstrijdleiding door middel van het ingevulde formulier.
De wedstrijdleiding wijst voor elke wedstrijd een schrijver/teller aan.
Elke gewonnen wedstrijd is 2 punten. Elke verloren wedstrijd is 0 punten.
De gewonnen/verloren legs gaan pas meetellen bij een eventuele gelijke stand na
afloop van de poulewedstrijden. (Zie hiervoor punt 9).
Wanneer alle wedstrijden in de poules gespeeld zijn, worden de punten bij elkaar
opgeteld. Het team met de meeste punten is winnaar.
Zijn er meerdere teams met een gelijk aantal punten dan is het team met het
beste “saldo” in legs (gewonnen legs – verloren legs) winnaar.
Is ook dit gelijk dan is het onderlinge resultaat beslissend.
Voor wat betreft de einduitslag van het darttoernooi wordt alleen het best
geklasseerde team per vereniging meegeteld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
“De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
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Bijlage 9
Wedstrijdreglement Biljarten
1. Na aankomst op de locatie moet ieder team door de teamleider worden aangemeld bij
de wedstrijdleiding en hij/zij geeft tevens eventuele mutaties door.
2. Alle teams spelen in een toernooi tegen elkaar.
3. Het aantal caramboles dat een speler of speelster moet spelen wordt bepaald door het
gemiddelde dat geldt voor de onderlinge of bedrijfscompetitie, of bondscompetitie
waarvoor hij of zij speelt.
4. Een team bestaat uit 6 spelers die in volgorde van het aantal te maken caramboles
gerangschikt worden.
5. De nummers 1 van elk team spelen tegen elkaar. De nummers 2 van elk team spelen
tegen elkaar etc.
6. Per team worden er minimaal 3 wedstrijden van minimaal 20 beurten gespeeld. Het
aantal te maken caramboles wordt vooraf vastgesteld op 20 beurten maal het
gemiddelde van de Speler of speelster. Voorbeeld Speler 1 team A speelt een
gemiddelde van 1.7 dan moet hij in 20 beurten (20 * 1,7 caramboles =) 34 caramboles in
zijn / haar partij.
7. De uitslag van de onderlinge wedstrijden wordt bepaald naar aanleiding van het aantal
gemaakte caramboles in de desbetreffende partij. Het aantal punten wat een team
heeft behaald in de onderlinge wedstrijd wordt bepaald op basis van 20 beurten.
Voorbeeld teamspeler 1 van team A moet 34 caramboles maken in 20 beurten. En hij
maakt 30 caramboles in deze wedstrijd. Hij behaald uiteindelijk (30/34) = 8.82 punten
voor deze wedstrijd. Teamspeler 1 van team B moet 30 caramboles maken in 20
beurten. Hij maakt in deze wedstrijd 27 caramboles. Hij behaald uiteindelijk (27/30) =
9 punten.
8. Het aantal behaalde punten zal op basis van 1/100 naar beneden worden afgerond De
winnaar van de onderlinge wedstrijd ontvangt 2 punten voor zijn team. Bij een gelijke
eindstand ontvangt ieder team 1 punt.
9. Het totaal van de onderlinge wedstrijden wordt bepaald door het aantal van de 6
onderlinge wedstrijden die bij elkaar worden opgeteld.
10. De einduitslag wordt bepaald door het aantal behaalde punten in de onderlinge
wedstrijden..
Locatie:

“De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
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Bijlage 10
Wedstrijdreglement Recreatie fietsen. Toer Fietsen,
Wandelen en Motortoertocht.
1.
2.
3.

Locatie:

Deelnemers doen mee op eigen risico.
De deelnemers dienen hun paspoort of ID bewijs mee te nemen.
De uitslag wordt als volgt bepaald:
Hier telt dat de vereniging met de meeste deelnemers eerste wordt, dan tweede
enz.
“De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal

Bijlage 11
Wedstrijdreglement Handboogschieten
Handboogschieten
?? is wedstrijdleider (Telefoonnummer ??).
Er worden 5 proefpijlen en 30 tellende pijlen (een pijlsysteem) geschoten. Van iedere
vereniging tellen de twee hoogst eindigende schutters als team. Eindigen twee of
meerdere teams gelijk, dan zijn de meeste tienen beslissend. Is dit ook gelijk, dan
tellen de meeste negens, enz.
Locatie:

L Únion Fait La Force – Handboogvereniging
Nispenseweg 3a 4707 RA Roosendaal tel 0165-301974
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Bijlage 12
Wedstrijdreglement Luchtgeweerschieten
1. Iedere schutter op de baan aanwezig, gehoorzaamt de baancommandant
onvoorwaardelijk.
2. Discussies over bevelen of beslissingen van de baancommandant mogen pas na afloop
van het schieten worden gehouden.
3. Elk wapen moet behandeld worden alsof het geladen is.
4. Bij het laden van het wapen moet het naar de schietwand gericht zijn.
5. Er mag alleen GESCHOTEN worden vanuit vanaf de schietstand in de daarvoor
bestemde kogelvanger. Geladen wapens NIET van de schietwand verwijderen.
6. Wapens mogen ALLEEN in de directe omgeving van de schietstand uit het foedraal
of de kist worden gehaald, met de loop in de veilige richting; dus schietwand.
7. Het is verboden een geladen geweer onbeheerd achter te laten.
8. Na controle op het ongeladen zijn, mogen de wapens pas opgeborgen worden.
9. Alleen wapens in foedraal of kist mogen in de kantine meegenomen worden.
10. Anders dan hierboven vermeld; Alleen met toestemming van de baancommandant.
11. Zonder toestemming van de baancommandant is het verboden wapens te spannen, te
laden of te demonstreren op een andere plaats dan de schietstand.
12. Als toeschouwer is het verboden zich op de schietbaan te begeven. Ontheffing
hiervan krijgen de baancommandant en de wedstrijdleider.
13. Introducees mogen de schietbaan betreden als er niet wordt geschoten, en zijn dit
verplicht de baancommandant te vragen.
14. Introducees mogen niet schieten.
15. Ieder deelnemer of introducee is verplicht de orde op de schietbaan te handhaven.
16. Het is verboden zich tijdens het schieten naar de schietbaan te begeven zonder
toestemming van de baancommandant.
17. Ieder deelnemer moet in het bezit zijn van een schietbaanreglement.
18. Iedere deelnemer aan het luchtgeweerschieten tijdens de stedenmeerkamp wordt
geacht deze reglementen te kennen en is verplicht zich daaraan te houden.
19. Het is verboden op de schietbaan te roken.
20. Ieder schutter is persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem/haar
veroorzaakte schade.
21. Deelnemers aan het luchtgeweerschieten die situaties constateren die in strijd zijn
met deze reglementen, zijn verplicht dit onmiddellijk aan de baancommandant te
melden, die dan maatregelen kan nemen. Nalatigheid daaromtrent wordt gezien als
medeverantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen die door de situatie
ontstaan.
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Vervolg Wedstrijdreglement Luchtgeweerschieten
Er wordt geschoten met luchtgeweerwapens en 4.5 mm diabolokogeltjes.
Er zijn verenigingswapens en er is munitie aanwezig.
Eigen wapens en munitie is toegestaan, mits voldaan aan de gestelde norm.
Er wordt geschoten op een 10 meterbaan.
Er wordt geschoten op één schots kaarten met een ½ mm roos.
Er wordt geschoten in één klasse.
Iedere schutter krijgt 30 genummerde kaarten en 5 proefkaarten.
Op elke kaart mag slecht één keer worden geschoten. Bij meerdere schoten telt het
laagste resultaat.
Het is verboden zich “onder invloed van alcoholische dranken of geestverruimende
middelen” op de baan te begeven.
Vragen dienen aan de wedstrijdleider te worden gesteld.
In de kantine bij de schietbanen is roken verboden.
Het is verboden leunend of opgelegd te schieten.
Het totaal van de 30 schoten is het persoonlijk resultaat van de schutter.
Het totaal van de vijf beste schutters van ieder deelnemende vereniging is bepalend
voor de einduitslag.
Indien twee deelnemende verenigingen eenzelfde aantal punten hebben is het aantal
rozen bepalend. Bij gelijk aantal rozen tellen het aantal negens. Bij gelijk aantal negens
tellen de achten, enz. enz.
Er zijn 3 schietbanen.
De wedstrijdleider mag zich ten alle tijden op de baan begeven om toe te zien op een
eerlijk wedstrijdverloop. Daarnaast mogen alleen de drie schutters zich op de
schietbanen bevinden.
Voor het schieten dienen de schutters zich te melden bij de wedstrijdleider van wie
zij de schietkaarten en verdere instructies ontvangen.
Het is eenieder verboden de schutters te storen.
Zodra de schutter z’n schietresultaat heeft gekregen dient hij of zij terug te gaan
naar de kantine.
Locatie:

Schietruimte “De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX Roosendaal
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Bijlage 13
Wedstrijdreglement Tafeltennis
1.

2.
3.

4.
•
5.

6.

Elke deelnemende vereniging stelt een teamleider aan. Bij aankomst op de
wedstrijdlocatie meldt deze zich bij de wedstrijdleiding en geeft de namen van
spelers en de samenstelling van de teams door.
Teams bestaan uit 2 spelers/speelsters. Daar waar nodig zorgt de organiserende
vereniging voor aanvulling van de teams.
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NTTB. In principe worden er games tot 21
punten gespeeld (oude telling) met best of 3. Dit kan moeiteloos omgezet worden naar
games tot 11, best of 5.
De puntentelling voor de eerste tot en met de elfde plaats is als volgt:
Nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz. tot en met nummer 7;
Bij een gelijke stand in de eindrangschikking bepaalt de wedstrijdleiding aan de hand
van het toernooiverloop de rangschikking. Eerst het onderlinge resultaat, daarna
gelden de pluspunten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Locatie:
Ttv ODT, Buijenstraat 14, 4705 RD Roosendaal
Tel.: 0165 397091
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Bijlage 14
Wedstrijdreglement Vissen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vislocatie, plaats en tijd van aankomst wordt door de organiserende standplaats
bekend gemaakt.
Er wordt gevist van 12.00 uur tot en met 15.00 uur door een team van minimaal 3
personen.
Er kunnen meerdere teams per standplaats deelnemen en er dient duidelijk van
tevoren aangegeven te worden voor welk team men vist.
U dient om 11.00 uur aanwezig te zijn op de aangewezen locatie.
Er wordt gevist op gewicht.
De gewichten van de drie beste deelnemers per standplaats (team) worden bij elkaar
opgeteld en gedeeld door drie.
Zijn er van een standplaats minder dan drie deelnemers, dan wordt de totale uitslag
van die standplaats toch door drie gedeeld.
De standplaats (team) met het hoogste gemiddelde wint, enz. enz.
Vaste hengel 9,5 meter maximaal incl. lijn 15 meter.
750 gram gebruiksklaar voer.
½ liter witte maden en of casters, maïs, partikles.
Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee in de uitslag.
Verse de vase is niet toegestaan.
Bij onweer of ander direct gevaar wordt de wedstrijd onderbroken of afgebroken en
telt de tot die tijd gevangen vis, ongeacht de tijdsduur.
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider van de
organiserende standplaats.
Wijzigingen mogelijk in verband met ter plaatse anders geldende regels.
Locatie: Roosendaalse Vliet
Westelijke Havendijk 4703 RA Roosendaal
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Bijlage 15
Vervoersplan naar diverse locaties in de ochtend:

Vervoer met bus naar locatie
BUS
Vertrektijd
11.15 uur

Van

Naar

Tak van sport

SSVR (De Verbinding)

Handboogschieten

11.15 uur
11.15 uur

SSVR (De Verbinding)
SSVR (De Verbinding)

L ‘Union Fait
La Force
ODT
Bommequet

Tafeltennis
Jeu de Boule

Vervoer met bus van locatie
Vertrektijd
15.00 uur
15.15 uur
16.00 uur
16.00 uur

Van
Gasselt Veertje
L ‘Union Fait
La Force
ODT
Bommequet
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Naar
SSVR (De Verbinding)
SSVR (De Verbinding)

Tak van Sport
Wandelaars 12 km
Handboogschieten

SSVR (De Verbinding)
SSVR (De Verbinding)

Tafeltennis
Jeu de Boule
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Bijlage 16
Routebeschrijving naar het Vissen
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Bijlage 17
Routebeschrijving naar “De Verbinding”

Na aankomst (met de trein) vanuit de richting Breda is de Locatie “De Verbinding” (Ontspanningslokaal
SSVR) te bereiken via perron 1. Als u perron 1 bereikt hebt loopt u naar het einde van het perron in de
richting van Breda. Aan het einde check u uit en gaat door de poortjes. Als u rechtdoor loopt dan komt u uit
bij de locatie van de SSVR genaamd “De Verbinding”
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