
 

 

 
 

Kogelstoten 

 

  

Regels  Materiaal 

• iedereen mag 1x op volgorde instoten 

• iedereen heeft 3 pogingen, de verste geldige(!) 
poging telt  

• gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: 
- klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg 
- klas 3/4: meisjes 3 kg en jongens 4 kg 
- schoolteam: meisjes 3 kg en jongens 
 5 kg 

• voor een geldige poging: 
- stoot vanuit de cirkel en blijf achter het 
 witte stootblok 
- verlaat de cirkel achter de middenlijn 
- stoot de kogel (kogel in de nek en elleboog 
 hoog –horizontaal houden) 
- stoot de kogel binnen de sectorlijnen 

  • bezem 

• meetlint (≥ 20 meter) 

• sectorlinten, hamer, bevestigingsmateriaal 

• 4 kogels per gewichtsklasse (2,3,4 en 5 kg) 

• enkele doeken (bij nat weer) 

• evt. witte en rode vlag voor geldige/ongeldige  
pogingen 

• hark voor het egaliseren van de sector 

• banken/pylonen waar wachtende leerlingen 
op/achter blijven 

• mapje met scoreformulieren en potloden/pennen 

    

Notulist (naast kogelcirkel)   Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 

• maakt de volgorde van deelnemers bekend  

• roept de volgende leerling op (“Jan, daarna Henk”) 

• bewaakt de veiligheid 

• leest de prestatie af op het meetlint (binnenzijde 
stootblok) en rond prestatie af op hele centimeters 
naar beneden 

• noteert de prestatie op het scoreformulier (noteer 
“x” indien ongeldig) 

  • 1 notulist 

• 1 jurylid meten 1 

• 1 jurylid meten 2 

• evt. een extra persoon om kogel terug te rollen 

• evt. een extra persoon om geldigheid stoten te 
bepalen 

    

 

Jurylid meten 1 (naast kogelcirkel)   

• bepaalt of de poging geldig is (zie regels)  

• indien ongeldig: rode vlag opsteken of “ongeldig 
zeggen” 

• indien geldig: trek het meetlint strak over het 
middelpunt van de ring (zie afbeelding) 

  

   

Jurylid meten 2  (aan de zijkant van de sectorlijn)   

• kijkt waar kogel neerkomt en houd het 0-punt van 
het meetlint bij dichtstbijzijnde indruk 

• rolt de kogel terug 

  

 

  


