
INDELING  IN  KLASSEGROEPEN   (WINTERKOMPETITIE) 
 

Zo nu en dan wordt nog wel eens de vraag gesteld waarom men is ingedeeld in b.v. 
de klasse “2-A” of “3-B” of “waarom staat er een “R” achter mijn klassering”? 
 
Dit is uitsluitend van toepassing op de Winterkompetitie en komt omdat niet alle 
korpsschutters eenzelfde (persoonlijke) klassering hoeven te hebben als de klasse 
waarin het korps is cq wordt ingedeeld. 
 
Hieronder volgt enige uitleg hieromtrent in de hoop dat het voor allen duidelijk wordt. 
  
In ons Wedstrijd-regelement staat beschreven op welke wijze een korps in welke 
klasse wordt ingedeeld (volgens het zgn. “puntensysteem”). 
Wanneer een klasse groter wordt dan 12 korpsen wordt deze klasse "doormidden 
geknipt" in een "A-groep" en een "B-groep", de korpsen met het hoogste 
korpsgemiddelde worden ingedeeld in de "A-groep", de overige in de "B-groep". 
De indeling in groepen geschiedt volgens het zgn. "Korpsgemiddelde". 
Het "korpsgemiddelde" wordt berekend door de gemiddeldes van de vier 
korpsschutters bij elkaar op te tellen waardoor er dus een soort ranglijst ontstaat. 
De korpsen met de hoogste "Korpsgemiddeldes" worden vervolgens ingedeeld in   
de "A-groep", de overige korpsen in de "B-groep". 
  
Voor wat betreft de "R" in de uitslag: 
Dit betekent in feite niet "Reserve" doch "Restgroep" en is van belang indien de 
persoonlijke klassering van een schutter afwijkend is aan de korpsklassering. 
Zoals bekend behoeven alle vier schutters in een korps niet dezelfde klassering te 
hebben, zo kan een korps bestaan uit b.v. 3 tweede klasse schutters en aangevuld 
met een derde klasse schutter. 
Dit korps wordt vervolgens geklasseerd als een tweede klasse korps.  
Het zou echter onterecht zijn om alle vier korpsschutters persoonlijk ook in te delen  
in de tweede klasse, één der schutters is (persoonlijk) n.l. een derde klasse schutter. 
De persoonlijke klassering van de drie tweede klasse schutters wordt vervolgens 
gelijk aan de klasse(groep) van hun korps (b.v. klasse 2A) en de andere schutter 
wordt persoonlijk geklasseerd in de "Restgroep" van de derde klasse (klasse “3R”),  
de klasse waarin hij (persoonlijk) "thuishoort". 
  
Hetzelfde gebeurt bij b.v. een korps bestaande uit een ere klasse schutter en drie 
eerste klasse schutters. 
Het korps wordt geklasseerd in de eerste klasse en tevens worden de drie eerste 
klasse schutters (persoonlijk) in de betreffende klassegroep (bijv. 1B) ingedeeld. 
Die ene ereklasse schutter, die persoonlijk niet in dezelfde klasse hoort als het 
betreffende korps (in het voorbeeld 1B), wordt dan (persoonlijk) geklasseerd in de 
klasse "ER" oftewel de "Restgroep" van de ere klasse. 
 
Indien dus in de (persoonlijke) uitslag een "R" staat vermeld, betekent dit dus dat dit 
veelal schutters zijn die persoonlijk in een andere klasse thuishoren dan de klasse 
waarin het betreffende korps is ingedeeld. 
Tevens worden de als zodanig opgegeven "Reserveschutters" ofwel schutters die 
niet in een korps zijn ingedeeld eveneens in de "Restgroep" van hun betreffende 
klasse ingedeeld. 
 
Deze persoonlijke klasse-indeling is vervolgens van belang bij de bepaling wie    
wordt uitgenodigd voor de Kampwedstrijden (persoonlijke wedstrijd en dus ook 
volgens de persoonlijke klasse-indeling). 
 


