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Meer dan 10.000 enthousiaste toeschouwers, ruim een 
week topkaatsen in een prachtige ambiance, geweldige 
sportieve resultaten voor zowel onze dames als onze 
heren: het wereldkampioenschap in Franeker was het 
absolute hoogtepunt van 2012! 

Meerjarenbeleidplan
Maar het succes van het kaatsen gaat verder, als voorzitter 
van de KNKB kan ik met recht zeggen dat 2012 voor ons 
een topjaar was. Zoals daar ook de roadshows waren in 
aanloop naar het nieuwe meerjarenbeleidplan. 
Bijeenkomsten bij en met verenigingen over de praktijk 
van het kaatsen, over alle dagelijkse dingen waar het 
bestuur van een vereniging mee te maken heeft. Over hoe 
wij als bondsorganisatie kunnen faciliteren om het voor 
de verenigingen makkelijker te maken. Samen praten over 
het beleid voor de komende jaren op basis van de ideeën 
van nu. Input die vrijwel één op één is verwerkt in de plan-
nen voor de toekomst. Heel inspirerend. Het resultaat? 
Een voor de komende vier jaren door de AV goedgekeurd 
beleidsplan met een duidelijke stip aan de horizon. Een 
stevige basis voor de toekomst van het kaatsen. Omdat de 
informele setting van een roadshow zich bij uitstek leent 
voor constructief overleg, gaan we hier ook in 2013 zeker 
mee door. 

Ledengroei
Voor het eerst sinds 2003 heeft de KNKB in plaats van 
ledenverlies een ledenwinst en van liefst 410 leden. De 
ontwikkeling van het aantal leden over de afgelopen jaren 
hebben wij later in dit jaarverslag nog eens duidelijk op 
een rij gezet. Kijkend naar de ledengroei stemt vooral de 
winst bij de schoolmeisjes, de pupillen jongens en meisjes 
en de welpenjongens tot tevredenheid. De andere jeugd-
groepen blijven stabiel of lopen iets in aantal terug. 
Er valt dus nog veel werk te verzetten. Gelukkig worden wij 
daarbij in onze mogelijkheden gesteund door de provincie 

Fryslân en het CIOS. Samen hebben we in 2012 meer dan 
60 schoolkaatsprojecten uitgevoerd.

Samen op weg naar een veilig sportklimaat
“Samen op weg naar een veilig sportklimaat”. Onder dit 
motto doen 31 sportbonden in Nederland mee aan een 
campagne om gewenst gedrag binnen de sport te stimu-
leren en ongewenst gedrag uit te bannen. De KNKB is één 
van die 31 bonden. Wij vinden het belangrijk dat onze ver-
enigingen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat de kaatsers veilig kunnen sporten. 
Wij kunnen daarvoor diverse instrumenten aanbieden, 
algemeen én op maat. Geert Teitsma gaat dit vanaf 2013 
voor onze bond oppakken.

Wanneer een sport zo in beweging is als het kaatsen, 
zou je zo nu en dan de tijd wel eens stil willen zetten om 
alle dingen van je verlanglijstje te realiseren. Ondanks 
het grote enthousiasme van het bureau, bestuur en alle 
vrijwilligers, gaat dit helaas niet en duren ontwikkelingen 
helaas soms langer dan je zou willen. In 2012 hebben we 
veel wensen van ons lijstje kunnen afstrepen. Ik ben er van 
overtuigd dat we in 2013 met al onze enthousiaste 
vrijwilligers daarmee door kunnen gaan! 

 Sipke Saakstra,
 Voorzitter KNKB

Voorwoord 
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Colofon

Uitgave: Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB)
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Samenstellers; René Ahlers, Sietze Groustra, 
Ellen Seerden, Ymkje Broersma, Tetman van der Meulen en 
Ans Helvrich
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Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en 
Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum.
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Bestuur
Nadat in 2011 de portefeuillehouder Technische Zaken, Pieter 
Zondervan, afscheid heeft genomen van het hoofdbestuur is 
er veel energie gestoken in de zoektocht naar een opvolger. 
Helaas is dit in 2012 nog niet gelukt. Voor de korte termijn 
is dit opgelost, Tjeerd Dijkstra combineert tijdelijk de 
portefeuilles Technische Zaken en Wedstrijdzaken. Het is 
echter wel de bedoeling dat deze vacature wordt opgevuld 
door een geschikte kandidaat. Daarnaast is het hoofdbestuur 
nog steeds op zoek naar een secretaris. Op de AV in het 
voorjaar zijn voorzitter Sipke Saakstra, penningmeester Sietze 
Groustra en bestuurslid Tjeerd Dijkstra voor een periode van 
drie jaar herverkozen in het hoofdbestuur.

Bondsbureau
Ellen Seerden volgt Anneke Westra op en begint op 1 januari 
2012 aan haar nieuwe taak als coördinator marketing. 
Daarnaast heeft zij ook de dagelijkse leiding van het 
bondsbureau. De Friesland Bank Kaatsacademie neemt 
een steeds prominentere rol in, waar het gaat om het 
cursusbeleid. Deze academie, ontsproten aan het brein van 
bondscoach Tjalling van der Berg, wordt steeds belangrijker 
voor de KNKB. Niet alleen voor het opleiden van kader, maar 
ook voor de ontwikkeling van de sport. Daarnaast speelt de 
Friesland Bank Kaatsacademie een sleutelrol in het project 
“Samen op weg naar een Veilig Sportklimaat“. 
Aan het eind van het jaar lukt het de KNKB, in nauwe 
samenwerking met het CIOS, voor dit laatste project 
Geert Teitsma als projectleider aan te trekken. Samen met 
Hille Saakstra zorgt hij tevens voor de borging van de 
activiteiten van de academie. Voor One Wall zijn de gelederen 
versterkt met de Belgische bondscoach Geert Vandervelden. 
Hij gaat dit project voor de KNKB opzetten.

Goed Sportbestuur en minimale kwaliteitseisen
Net als in voorgaande jaren voldoet de KNKB aan de criteria 
voor Goed Sportbestuur en de minimale kwaliteitseisen 
van sportkoepel NOC*NSF. Dit is door bestuur en directie in 
2012 ook nog eens getoetst aan de hand van de scan Goed 
Sportbestuur, die duidelijk inzicht geeft in de mate waarin de 
KNKB de bepalingen van de code naleeft. In de scan wordt 
op alle 13 aanbevelingen gekeken of de KNKB voldoet aan 
de eisen van “good governance”. Voor de KNKB is dit een 
belangrijk onderwerp. Zij staat voor transparantie in beleid en 
beleidsontwikkeling. Het hoofdbestuur legt verantwoording 
af aan de algemene ledenvergadering en er is sprake van 
financieel beleid voor de korte en langere termijn. Daarnaast 
is er controle op de financiële administratie door een 
externe accountant. Er bestaat een klachtenregeling, een 
directiestatuut en een structuur met daarin opgenomen 
de taken en profielen van het hoofdbestuur, commissies 
en werkgroepen. Voor het hoofdbestuur geldt voor de 
leden een maximale zittingstermijn van twaalf jaar. Wat 

betreft de minimale kwaliteitseisen is er een verandering 
ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betreft twee nieuwe 
kwaliteitseisen, een dopingreglement en regelingen tegen 
discriminatie/racisme en seksuele intimidatie. Hiervoor is 
aansluiting gezocht bij het Instituut voor Sportrechtspraak 
(ISR), waarmee de KNKB ook voor 2013 aan alle 
kwaliteitseisen voldoet.

Ledengroei
Voor het eerst sinds 2003 is er sprake van een stevige groei in 
het aantal leden bij de KNKB. 
Dit aantal ging in 2012 ten opzichte van 2011 omhoog met 
410 leden (3,2%) naar een aantal van 13.655 leden. Wanneer 
we kijken naar de aan- en afmeldingen aan het einde van 
het 2012, dan lijkt het erop dat deze trend zich voortzet en 
dat we in 2013 sinds lange tijd weer het 14.000ste lid kunnen 
verwelkomen. De stijging is zichtbaar bij zowel de oudere 
leden als bij de jongere leden. 

Veilig sportklimaat (VSK)
In 2012 is het project VSK binnen de KNKB van start gegaan. 
Dit project wordt  gecoördineerd vanuit de Friesland Bank 
Kaatsacademie. Bij besturen, arbitrage en coaching zijn nu 
de eerste stappen gezet in het kader van de bewustwording. 
Binnen de hele kaatswereld geldt dat men het belangrijk 
vindt, dat er op het kaatsveld respect is tussen spelers, 
trainers en scheidsrechters. Dat er sprake is van een positieve 
rol van ouders en bezoekers langs de lijn. Kortom dat het 
leuk is om in een veilige omgeving zelf te kaatsen of rondom 
het kaatsen als vrijwilliger op te treden of om passief met 
het kaatsen bezig te zijn. Bijvoorbeeld als bezoeker van 
wedstrijden. De KNKB wil dit graag faciliteren en heeft 
daarvoor de mogelijkheden. 

Verzelfstandiging kaatsmuseum
In 2012 wordt het Kaatsmuseum zelfstandig en draagt de 
KNKB de exploitatie van het museum over aan een stichting. 
Een verslag van de activiteiten van de gevormde stichtingen 
kunt u achterin dit jaarverslag teruglezen. 

1. Versterking van de bondsorganisatie
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2. Vergroten van de marktpositie kaatsen en KNKB
Hoofdsponsor Friesland Bank
Dit jaar is het laatste jaar dat de trotse hoofdsponsor 
Friesland Bank  haar naam verbind aan de KNKB. De 
samenwerking loopt tot en met december 2013. Daarna 
komt er een einde aan een mooi tijdperk van Friesland Bank 
en de KNKB.  Vanuit Friesland Bank wordt de sponsoring 
voort gezet door de stichting Fryslan Boppe. Vanaf 01 januari 
2014  is de stichting Fryslan Boppe de nieuwe hoofdsponsor.
 

Belangrijke Kaatsprijzen 
Fenna Zeinstra is genomineerd voor het Sportgala 2013 over 
haar prestatie van het kaatsen en volleybal in 2012.  De 4- 
Wimpels ging in 2012 naar Aukje van Kuiken.
De PC winnaars van 2012 zijn Thomas van Zuiden, René 
Anema en Hendrik Tolsma. Een overwinning op trots op te 
zijn. Thomas van Zuiden werd uitgeroepen tot koning van de 
PC 2012.

Schooljeugd en zachte bal
In 2012 is er in samenwerking 
met het CIOS Heerenveen en 
de Provincie Fryslan de dvd 
ontwikkelt: “kaatsen met zachte 
bal”  Deze dvd is tijdens het WK 
2012 in ontvangst genomen 
door gedupeerde Mw. Schokker 
van de Provincie Fryslan.  Het 
afgelopen jaar zijn er een record 
aantal aan schoolkaatsprojecten 
gerealiseerd.  Ongeveer 65 
scholen hebben deelgenomen 
aan het kaatsen met de zachte bal.  
Het kaatsen met de zachte bal is 
een groot succes! Niet alleen voor 
de schooljeugd maar ook voor 
iedereen die niet veel ervaring 

heeft met het kaatsen met een leren bal.  Je kunt goed de 
technieken aanleren voordat je overgaat tot het echte werk.  
De buursportcoaches en de gemeenten zijn erg enthousiast. 
Er blijkt veel animo te zijn voor het kaatsen met de zachte bal 
onder jong en oud. 

www.knkb.nl
Het afgelopen jaar heeft de site wederom meer bezoekers 
getrokken (zie afbeelding). Hieruit blijkt dat de communicatie 
via internet en social media ook voor de KNKB belangrijk is. 
Niet alleen voor  leden en belangstellenden, maar zeker 
ook voor sponsoren. Daarnaast zijn Twitter en facebook ook 
steeds belangrijker geworden. Het afgelopen jaar is vaak de 
QR-code (welke linkt naar de site) via verschillende reclame 
uitingen meegenomen. Door de moderne telefonie kun je 
snel naar de KNKB-site.  En de facebook-pagina heeft meer 
dan 1200 volgers. Hierdoor kun je mensen snel op de hoogte 
stellen van informatie.  Statistieken KNKB-site  
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Website statistieken www.knkb.nl
pageviews 2008 tot en met 2012

Meerjarenbeleidsplan tot 2017: 
Heel Friesland Kaatst
In de aanloop naar het beleidsplan 2013-2017 is het 
hoofdbestuur naar de basis toegegaan. Nadat zij eerst een 
stevig strategisch fundament hebben opgezet, bestaande 
uit een missie, een visie, kernwaarden en meerjarenambities, 
zijn zij naar de leden gegaan om op te snuiven wat er in 
het kaatsen leeft en wat er naar de toekomst allemaal 
moet gebeuren. Vier avonden bij evenzoveel gastvrije 
kaatsverenigingen onder leiding van Geert van Tuinen, om 
met verenigingen, federatiebesturen en kader te spreken 
over hun ideeën over het kaatsen van nu en van straks. 
Wat is er goed, wat kan er beter. Van deze gelegenheid is 
goed gebruik gemaakt en dit heeft dan ook een heleboel 
bruikbare informatie voor het beleidsplan opgeleverd.

Deze informatie werd gebundeld. Samen met het strategisch 
fundament was het uiteindelijke resultaat een prachtig 
meerjarenbeleidsplan met een duidelijke kernboodschap 
voor de komende jaren: KNKB: zorg voor minder regels en 
leg meer verantwoordelijkheden neer bij de verenigingen 
en de kaatsers. Dat zijn dan ook twee belangrijke 
doelstellingen die we terugvinden in het Beleidsplan 
2013-2017. Een beleidsplan met minder details, want het 
is aan de voorkant belangrijker om met elkaar de juiste 
thema’s en resultaatrichting vast te stellen in plaats van de 
gedetailleerde uitwerking en aanpak. Dat laatste gaat jaarlijks 
onderdeel uitmaken van het KNKB-jaarplan. Op de AV werd 
het beleidsplan unaniem goedgekeurd.
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3. Verbetering technische ontwikkeling kaatssport
Sportparticipatie.
Door het project: “Kaatsen met de zachte bal” zijn er meer 
mensen gaan kaatsen. Het werkt drempelverlagend  en 
is uitermate geschikt voor de verschillende doelgroepen 
van de KNKB. Zoals jeugd, maar ook dames en de 55-plus-
categorie. Voor het eerst sinds jaren is er tijdens de 
sponsorkaatsmiddag van 2012 met de zachte bal gekaatst.  
Het resultaat spreekt voor zich: 16 parturen hebben zich 
opgegeven.  Kaatsers, bestuurders, maar ook mensen die nog 
nooit gekaatst hadden, hebben zich goed vermaakt.  
Het kaatsen met de zachte bal is tevens gepromoot in 
Arnhem tijdens het NOC*NSF-evenement. Verschillende 
mensen uit de sportsector zijn enthousiast buiten Friesland. 
Kortom 2012 is een fantastisch jaar: nieuwe materialen, een 
Keatsoff en een nieuwe competitie
Voor de jongste categorieën pupillen en welpen is een 
nieuwe gele leren kaatsbal in gebruik genomen. De bal 
is iets lichter en zachter en daarmee vriendelijker voor de 
kinderhand.
De Koninklijke Permanente Commissie had een primeur met 
het gebruik van gele belijning en roze proppen tijdens de 
keatsoff en de PC.
In de week voorafgaand aan de PC is voor het eerst een 
Keatsoff gespeeld met als inzet de 16e plek op de PC. 
Deelnemers waren de niet geselecteerde eersteklasparturen 
en het aangewezen beste tweedeklaspartuur, dat verrassend 
de PC-deelname afdwong.
Een noviteit is ook de Friesland Bankcup, een 
bekercompetitie voor dames en herenafdelingsparturen, die 
op initiatief van Sjirk de Wal Dronrijp samen met de KNKB 
is opgezet. Eerste winnaars zijn Berlikum bij de dames en 
St.Jacobiparochie bij de heren.

Voorbereiding ranking
Het selecteren van kaatsers via een puntensysteem 
vergelijkbaar met tennis, bleek dermate ingewikkeld, 
dat voorlopig is overgegaan op het ontwikkelen van een 
rankingsysteem op basis van gewonnen omlopen. Een 
werkgroep onder leiding van het hoofdbestuur gaat aan 
de slag om invoering in 2013 voor de dames en de heren 
mogelijk te maken.

Kaatsscholen
Steeds meer jeugd kan voor opleiding en training terecht 
bij kaatsscholen. Naast de trainingen bij de vereniging, de 
federatie en de bondstrainingen voorzien deze scholen in 
een grote behoefte om het kaatsen goed aan te leren. Er zijn 
inmiddels kaatsscholen voor alle jeugdcategorieën inclusief 
kabouters. 

Friesland Bank Kaatsacademie en VSK
De cursussen, die in het opleidings- en kenniscentrum van de 
KNKB worden aangeboden, slaan goed aan. Na de afsluiting 
van de cursus De moderne bestuurder zijn ook de cursus 
jeugdecocoach, de ecofitcursus en de opleidingscoach een 
succes.
De KNKB krijgt vanuit VWS en NOC*NSF-middelen om 
mee te doen aan het programma ‘Samen naar een veiliger 
sportklimaat’. Naast theatervoorstellingen over positief 
coachen, wordt ook begonnen met het organiseren van 
cursussen, waarvan Het coachen van 6-12 jarigen en 
Besturen met een visie de eerste zijn.

Zachte bal kaatsen
Na de introductie van de keatskrites en de PC-luchtballen, 
neemt het zachte bal-kaatsen een grote vlucht via de nieuw 
ontwikkelde promotie-dvd en een  lespakket ‘Spelend leren 
kaatsen met de zachte bal’. Via een subsidie “Verankering 
Fryske sporten’  van de provincie Fryslân aan het CIOS te 
Heerenveen is in samenwerking met de Kaatsacademie een 
prachtig product gerealiseerd, dat kan worden gebruikt 
in schoolkaatsprojecten door CIOS-studenten,  door 
combinatiefunctionarissen overal in Nederland en door 
verenigingen om nieuwe kaatsbeoefenaren, jong en oud, 
voor de kaatssport te interesseren. De eerste zachte bal-PC 
wordt gehouden in Franeker.

WK Kaatsen
In augustus is het Wereldkampioenschap Kaatsen 
gehouden in Franeker met 17 deelnemende landen. 
Het organisatiecomité heeft een schitterend evenement 
neergezet, dat sportief voor Nederland uiterst succesvol 
verliep. De selectie van bondscoach Pieter Tienstra won het 
landenklassement,  de wereldtitel op het meest prestigieuze 
onderdeel Llargues en, zoals verwacht, de titels in het Friese 
kaatsen voor dames en heren. Daarnaast won de selectie 
prachtige zilveren medailles voor het Internationaal spel 
heren en muurkaatsen dames. Deze laatste onderdelen 
werden ook door het talrijke publiek hoog gewaardeerd.

Van muurkaatsen naar one wall
Na het succes van de WK gingen een aantal muurkaatsers 
naar Ierland om mee te doen aan het One wall Open en 
werden in Franeker de deuren geopend voor nieuwe 
beoefenaren one wall.
De ex-bondscoach van België Geert Vandervelden werd 
aangesteld als de projectleider van “Een boost voor one 
wall”, het nieuwe projectplan met als doel in 4 jaar one wall 
definitief op de kaatskaart te zetten.
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Cijfers en statistieken leden 
 

           
           
  Overzicht aantal leden per 1 januari over de jaren 2008 tot en met 2012   
           
   2008 2009 2010 2011 2012    
           
           
  Heren/junioren          8145 7806 7476 7343 7521    

 
 

 Dames 2757 2681 2622 2636 2815    

  Jongens 652 648 563 551 539    
  Meisjes 431 436 443 405 364    
  Schooljongens 476 472 464 455 437    
  Schoolmeisjes 390 359 320 318 342    
  Pupillen jongens 463 479 452 419 473    
  Pupillen meisjes 352 371 360 368 378    
  Welpen jongens 409 369 425 458 499    
  Welpen meisjes 315 326 358 302 297    
            
  Totaal 14390 13947 13483 13255 13665    
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4. Cijfers en statistieken leden

ONE WALL - ZACHTE BAL
 Dirjan Bouma in actie
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5. Financieel verslag

Resultaat
De exploitatie over 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 28.041 Het resultaat is voor een groot deel te 
danken aan de bijdragen van NOC*NSF in het kader van de ontwikkeling naar een 2** bond en de in 2012 nieuw 
ontvangen VSK gelden. (Veilig Sport Klimaat).
Positief is dat de bezuinigingen het beoogde effect hebben behaald en ook in 2012 goed zijn doorgevoerd. Zorgelijk zijn 
de sterk teruglopende sponsorinkomsten, de afname van de advertentie-inkomsten en het gestaag teruglopende aantal 
abonnementen op de WISIN. 
In de toelichting op de exploitatierekening wordt aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de begroting 
uiteindelijk hebben geleid tot het positieve resultaat over 2012.

Financiële positie
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, egalisatierekeningen investeringen en voorzieningen) bedraagt 
ultimo 2012 € 446.000 (75% van het balanstotaal). Dit is een toename van € 21.000 ten opzichte van ultimo 2011 en 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve resultaat
Het eigen vermogen is ultimo 2012 opgesplitst in een vrij besteedbare Algemene Reserve van € 47.552 en een Continuï-
teitsreserve van € 325.000. De Continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang 
hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens is berekend op 10% van de 
exploitatie omvang, op basis van de huidige cijfers 10% van € 900.000 = € 90.000
Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt
ultimo 2012 € 419.000 positief en is ten opzichte van eind 2011 (€ 379.000 positief) toegenomen met 
€ 40.000.

Toekomstig financieel beleid
In de jaren 2009 tot en met 2011 zijn bezuinigingen doorgevoerd, tarieven verhoogd en producten op kostendekkend-
heid beoordeeld, waar mogelijk zijn deze volledig kostendekkend gemaakt. 
. 
In de begrotingen zijn o.a. de volgende maatregelen doorgevoerd:
    * Vermindering/schrappen van activiteiten en/of het verhogen van de bijdragen op activiteiten
    * Vermindering van de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de CAO
    * Vaste afdracht per vereniging, het invoeren van een licentiebijdrage voor de organiserende
        verenigingen van heren hoofdklasse wedstrijden en inleggelden bij de NK’s
    * Scheidsrechters en tribune kostendekkend
    * Lagere bijdrage aan de VVK
    * Afstoten tribune
Ook de komende jaren zal de exploitatie verder op kostendekkendheid per activiteit/product worden doorgenomen. 
In principe wordt kostendekkendheid nagestreefd en daar waar dit niet lukt, zullen bewuste financiële beleidskeuzes 
worden gemaakt

In de begroting van 2013 zijn de volgende –taakstellende- maatregelen opgenomen: 
- Personeelskosten: verlagen met € 20.000
- WIS IN: kosten verlagen met € 10.000
Dit gekoppeld aan de snel teruglopende sponsor- en advertentie inkomsten maakt dat in 2013 financiële keuzes 
gemaakt moeten worden om de begroting voor de toekomst structureel sluitend te kunnen houden.

Sietze Groustra
penningmeester  KNKB
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaar-
rekening. De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan 
uit van de historische kosten. Voor zover niet anders 
vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld volgens 
de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslagge-
ving 640 (Organisaties zonder winststreven). De Jaarre-
kening is opgemaakt op 25 februari 2013. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaf-
fingswaarde verminderd met de daarover berekende afschrijvin-
gen. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van verwachte 
levensduur.

Voorraden
De voorraad wordt gewaardeerd op inkoopprijs; er wordt indien 
noodzakelijk rekening gehouden met incourantheid. 

Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde; voor verwachte oninbare vorde-
ringen wordt een voorziening getroffen. 

Egalisatierekeningen investeringen
De egalisatierekeningen investeringen zijn gevormd door 
ontvangen subsidies en andere  bijdragen met betrekking tot 
investeringen. Deze investeringen zijn opgenomen onder de  
materiële vaste activa. Het afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks in 
mindering gebracht op deze egalisatierekening investeringen.

Voorzieningen
Ter dekking van toekomstige uitgaven inzake schade veroor-
zaakt door weersomstandigheden, kosten van uniformen, 
internationale wedstrijden en jubilea worden voorzieningen 
gevormd;  de waardering van deze posten is gebaseerd op nomi-
nale uitgangspunten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze 
betrekking hebben; winsten worden slechts verantwoord voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico’s 

Toelichting verkorte balans en exploitatierekening
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Activa

Balans per 31 december 2012   
(na resultaatbestemming)   
   31 december 2012  31 december 2011
                       EUR                 EUR                  EUR                   EUR

ACTIVA     
      
Vaste activa     
      
MateriÎ le vaste activa     
Bondskantoor            11.500          14.241
Kantoorinventaris              1            4.393
Wedstrijdaccomodaties                     2                   2
Tribunes/terreinmaterieel                  4                  4
  11.507               18.640
  
Vlottende activa 
  
Voorraden 
Kaatsballen            15.600          27.950
Diversen                     -                    -
  15.600                    27.950
Vorderingen 
Debiteuren           21.733            8.929
Belastingen/sociale verzekeringen             -            6.096
Overige vorderingen en overlopende activa            33.342          45.485
  55.075                   60.510
Liquide middelen 
Deposito’s          474.681        382.927
Banken            36.438          65.084
Kas              1.995            2.590
  513.114                450.601
  
  
  
  595.296        557.701

  

Materiële vaste activa
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Passiva
  
  
  31 december 2012           31 december 2011
                   EUR                  EUR                  EUR                   EUR

PASSIVA     
      
Eigen vermogen 
Algemene reserve          47.552          40.000
Continuïteitsreserve        325.000        285.511
Overige bestemmingsreserves          -          19.000

372.552 344.511
  
Egalisatierekeningen investeringen - -

  
Voorzieningen 73.489 80.621

  
Kortlopende schulden 
Crediteuren         14.891         11.592
Belastingen en premies sociale verzekeringen            9.179            7.210
Overige schulden en overlopende passiva        125.185        113.767
  149.255        132.569
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         595.296        557.701
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Exploitatierekening 2012     
      
       Rekening     Begroting     Rekening 
              2012             2012            2011
Baten                  EUR                  EUR                 EUR

      
11 Contributies/abonnementen 263.909       268.960        263.621 
12 Donaties/giften 4.500           5.700            5.700 
13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 106.487       127.051        106.644 
14 Subsidieverstrekkers 206.324       160.556        234.504 
15 Sponsoring en advertenties 215.099       238.630        281.704 
16 Opleidingen/cursussen 7.269           8.000            6.676 
17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen 23.640         34.000          27.092 
18 Overige inkomsten 14.667           4.500            7.492 
19 Rente            9.053           4.000            7.640 

  
Totaal baten        850.948       851.397        941.073 
  
  
Lasten 
  

21 Personeelskosten 222.840       252.000        164.715 
22 Huisvestingskosten 24.169         25.500          22.088 
23 Organisatiekosten 145.178       145.200        197.066 
24 Kosten communicatie, promotie en representatie 172.707       145.150        148.261 
25 Opleidingen/cursussen  14.371         20.000          15.709 
26 Trainings- en wedstrijdwezen 194.876       198.247        181.935 
27 Sportstimulering 20.807         24.050            8.804 
28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen 19.441         31.250          22.505 

  
Totaal lasten        814.389       841.397        761.083 
      
Gewone exploitatieresultaat        36.559 10.000        179.990 
  
Bijzondere baten en lasten 

31 Bijzondere baten       12.079         10.000  21.119 
32 Bijzondere lasten          20.597         20.000          35.703  

          -8.518        -10.000 -14.584 
  
Resultaat         28.041 - 165.406 

  

Exploitatierekening
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Verklaring jaarrekening

 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij verkorte jaarrekening
 Aan: Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 
   

De in dit financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2012, bestaande uit de balans per 31 de-
cember 2012 en staat van baten en lasten over 2012, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 
van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond te Heerenveen. Wij hebben een goedkeurend oordeel 
verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 februari 2013. Desbetreffende jaarreke-
ning en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsge-
vonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 februari 2013.

De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). Het kennisnemen van de verkorte jaarreke-
ning kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarre-
kening in overeenstemming met de in dit financieel verslag opgenomen grondslagen.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. 

Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met 
de gecontroleerde jaarrekening 2012 van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en in overeen-
stemming met de in dit financieel verslag opgenomen grondslagen.

Leeuwarden, 25 februari 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Nijholt RA
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6. Bestuur, bondsbureau & statutaire commissies

Statutaire commissies per 31-12-2012

Beroepscommissie
K. Postma  voorzitter (2015)
P. de Groot  secretaris (2015)
P.D. v.d. Ploeg  lid (2014)
J. Zondervan  lid (2013)
D. van der Leij  lid (2013)

Strafcommissie
S. Krap   voorzitter (2015)
R. de Groot  vice-voorzitter (2013)
T. Heeg-Tamminga secretaris (2014)
K. Arendz  lid (2015)
S. Saakstra  lid (2014)

Reglementencommissie
H. Hof   voorzitter (2015)
G. Hoekstra  secretaris (2013)
J. Adema  lid (2013)
S. Hiemstra  lid (2014)

Hoofdbestuur
Sipke Saakstra  voorzitter (2015)
Tjeerd Dijkstra  vice voorzitter / wedstrijdzaken / technische zaken (2015)
Sietze Groustra  penningmeester (2015)
Bettie Blümers  secretaris / sponsoring & marketing (2013)
Adrie Weiland  verenigingsondersteuning & federaties (2014)

Bondsbureau
René Ahlers  directeur
Ellen Seerden  coördinator marketing
Ymkje Broersma coördinator technische zaken
Tetman v.d. Meulen financiën/wedstrijdzaken
Ans Helvrich  managementassistent

Straf- en beroepszaken

In 2012 heeft de Strafcommissie 7 strafzaken behandeld.
5 spelers waren niet aanwezig op de wedstrijd
1 speelster was te laat verschenen
1 speler heeft gekaatst met een kaatshandschoen die niet op zijn naam stond

De blauwe kaart is in het seizoen 2012 niet getoond.

Efterùt!Boppe

       slach!

Hy is

    wis in!Ûnderste

       boppe! Alles oan 

      ‘e hang!

  Wat wie 

 die bal 

         r
ekke!
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NK Junioren in Franeker op 26 mei 2012 (26 parturen)
1e  St. Annaparochie  Rein Hiemstra, Krijn Hiemstra, Sjoerd de Jong  
2e Tzummarum        Willem Heeringa, Steven de Bruin, Hans Wassenaar
3e  Peins   Douwe Rienstra, Niek Feenstra, Menno van Zwieten
3e   Bolsward  Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis, Thomas van Zuiden

NK Senioren in Franeker op 28 mei 2012 (68 parturen)
1e St Jacobiparochie Rutmer van der Meer, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra  
2e  Groningen        Site Ferwerda , Pieter Vogels, Jan Hospes
3e  Berltsum  Jacob Durk Tuinenga, Bauke van der Graaf, Frederik van der Meij
4e  Bolsward  Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis, Thomas van Zuiden  
4e  Goutum   Hendrik Tolsma, Cornelis Terpstra, Daniël Iseger
6e  Winsum   Robert Grovenstein, Geert Dijkstra, Johannes Boersma
6e  Franeker  Pieter van Althuis, Michel van der Veen, Patrick Scheepstra
6e  Hijum/Finkum  René Jan Olijnsma, Martijn Olijnsma, Marten Feenstra   
6e   Wjelsryp  Pieter Sijbren Scharringa, Siebe Greidanus, Jouke Bosje

NK Jongens in Kimswerd op 23 juni 2012 (32 parturen)
1e Franeker  Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan
2e  St.Jacobiparochie Remco Schiphof, Gideon Swanson, Enno Kingma
3e  Oude Leije  Ale v.d. Galiën, Foppe Minnema, Jelmer Plantenga
3e  Berltsum        André van Dellen, Remco Dijkstra, Patrick Nauta

NK Meisjes in Leeuwarden op 23 juni 2012 (21 parturen)
1e Sint Annaparochie Lilijan Kingma, Esther Wagenaar, Natasja Braaksma
2e  Dronryp   Jeanette Jansma, Anouk Tolsma, Elly Hofman
3e  Sexbierum/Pietersbierum Janneke Ennema, Hendrieke van der Schoot, Pytrik Visser

NK Schooljongens in Bitgum op 14 juli 2012 (38 parturen)
1e Dronryp   Rense Sijbesma, Jimmy Geertsma, Fernando de Boer
2e  Minnertsga  Tjisse Poelstra, Ids Poelstra, Wesley Vriesema
3e  Hommerts-Jutryp Lex Potma, Sander Gerbrandy, Jetze Wiersma   
4e  Hijum-Finkum  Jetze Lutzen, Plantenga, Hielke Beijering, Menno Beeksma                
4e   Makkum       Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem, Klaas Bosma

NK Schoolmeisjes in Wommels op 14 juli 2012 (24 parturen)
1e Wommels  Hedwich de Boer, Martzen Deinum, Sjanet Wijnia
2e  Raerd   Marije Jonker, Berber Ekema, Brechtsje Jorritsma
3e  Goënga   Sanne Hijlkema, Andrea Kroes

NK Pupillen meisjes in Akkrum op 30 juni 2012 (17 parturen)
1e  Mantgum  Bregt Arendz, Amarins de Groot, Jennie Terpstra        
2e Marssum      Serene Hovenga, Marije Hellinga
3e  Wommels   Hester Bruinsma, Anne Berber Porte, Nynke Beckers

NK Pupillen jongens in Witmarsum op 30 juni 2012 (28 parturen)
1e Menaam  Erik Minne Cats,Youri de Groot, Mark Polstra
2e Berltsum  Stefan Heitmeijer, Niels Nieuwhof, Ruben Brouwer
3e  Anjum   Sytse Koree, Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra
3e Lollum-Waaxens  Sietze Bouma, Olivier Bakker, Gabe-Jan van Popta 

NK Dames in Grou op 14 juli 2012 (22 parturen) 
1e Berltsum  Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf, Harmke Siegersma
2e  Ee   Froukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken          
3e  Boazum   Nellie Rijpma, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij

NK Senioren Heren 50+ in St. Nicolaasga op 7 juli 2012 (20 parturen) 
1e Ried   Wietse Punter, Evert Siderius, Fetze Jan Kooistra          
2e  Minnertsga  Johny Bergsma, Auke Akkerman, Geert Faber       
3e  St. Jacobiparochie Thijs Houtsma, Piet v.d. Ploeg, Piet Machiela

7. Uitslagen NK’s



8. Klassementen 

Heren Hoofdklas
1.   Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 60 
2.   Daniël Iseger  Goutum   54        
3.   Gert-Anne van der Bos Holwerd   51
4.   Renze Hiemstra Sint Jacobiparochie 32
5.   Hylke Bruinsma Minnertsga  30
6 .  Marten Feenstra Feinsum   27
7.   Jan Dirk de Groot Buitenpost  26
8.   Pier Piersma  Easterlittens  23
9.    Martijn Olijnsma Hijum   22
10. Alle Jan Anema Heerenveen  20

Dames Hoofdklas
1.   Leonie van der Graaf Berltsum  61
2.   Iris van der Veen Franeker  41
3.   Fenna Zeinstra Sneek   40
4.   Sjoukje Visser  Ee   38
5.   Manon Scheepstra Franeker  36
6.   Lisette Wagenaar Sint Annaparochie 31
7.   Imke van der Leest Easterein  28
8.   Harmke Siegersma Berltsum  28
9.   Feikje Bouwhuis Bolsward  19
10. Marije Hiemstra Easterein  18

Heren 1e klas
1.   Cornelis Terpstra Wirdum   25
2.   Pieter Bakker  Leeuwarden  20
3.   Tjisse Steenstra Bitgummole  19
4.   Hendrik Bouwhuis Bolsward  18
5.   Tjibbe Hansma Mûnein   17
6.   Hyltje Bosma  Makkum  17
7.   Karel Nijman  Leeuwarden  16
8.   Jacob Klaas Haitsma Wommels  16
9.   Menno van Zwieten Peins   16
10. Haije Jan Nicolay Britsum   16

Dames 1e klas
1.   Geke de Boer  Wergea   25
2.   Marike Beckers Bolsward  14
3.   Hilda Tjepkema Blije   12
4.   Hermine Sytema Deinum   12
5.   Judy Bergsma  Wommels  12
6.   Tineke Dijkstra Easterein  12
7.   Maaike Bruinsma Minnertsga  11
8.   Sietske Okkema Easterein  10
9.   Marit Kuperus  Franeker  10
10. Anke Winkel  Hijum   10

Heren 2e klas
1.   Kees van der Schoot Sexbierum  10
2.   Roel Hoekstra  Ternaard   9
3.   Johannes van der VeenSexbierum   7
4.   Willem Jan Postma Exmorra    6
5.   Willem Heeringa Tzummarum   6
      Kevin Jaarsma  Arum    6
7.   Rick Poortstra  Sint Jacobiparochie  5
      Pieter Vogels  Tzummarum   5
      Jan Jelle Jongsma Damwoude   5

Heren 30-plus
1.   Nanning Seepma Harkema  10
2.   Ludwig Seerden Franeker    8
3.   Wietse Punter  Grou     7
4.   Sjoerd Boonstra Akkrum     6
5.   Jacob Kamstra Franeker    6
6.   Edwin Koopstra Leeuwarden    6
7.   Sytse Hibma  Schettens    5
8.   Geert Boomstra Leeuwarden    5
9.   Johan Hettema Tzum     5
10. Wietse Jan Dijkstra Sint Annaparochie   4

Heren 50-plus
1.   Johannes Siegersma Berltsum  20
2.   Fetze Jan Kooistra Ried   19
3.   Simon de Groot Midlum   16
4.   Eddy Sjollema Harlingen  14
5.   Anno Miedema Stiens   14
6.   Jappie Wagenaar Oudega-S  14
7.   Bouwe van der Veer Winsum   13
8.   Sape Nauta  Berltsum  13
9.   Age van der Goot Goënga   12
10. Jan de Jong  Menaam  12
11. Jan Sijtsenga  Heerenveen  12
12. Pollie Kwast  Harlingen  12

Jongens
1.   Allard Hoekstra Franeker  55
2.   Kars Zeinstra  Franeker  53
3.   Christian de Haan Franeker  42
4.   Erwin Zijlstra  Easterlittens  20
5.   Richard Tamminga Hurdegaryp  20
6.   Enno Kingma  Westhoek  19
      Pieter van der Schoot Sexbierum  19
8.   Frans Dooper  Witmarsum  19
9.   Remco Miedema Idsegahuizum  19
10. Wierd Baarda  Dronryp   17

Meisjes
1.   Marte Altenburg Grou   33
2.   Lilijan Kingma Sint Annaparochie 32
3.   Nicole Hempenius Franeker  30
4.   Ilse Tuinenga  Berltsum  29
5.   Marrit Zeinstra Peins   28
6.   Elly Hofman  Dronryp   27
7.   Esther Wagenaar Sint Annaparochie 24
8.   Jeanette Jansma Dronryp   24
9.   Hendrieke v.d. Schoot Sexbierum  23
10. Pytrik Visser  Sexbierum  23

Schooljongens
1.   Kevin Jordi Hiemstra Stiens   36
2.   Roel Pieter de Jong  Ried   25
3.   Wiebe Dijkstra Anjum   21
4.   Jouke Vlasbloem Idsegahuizum  21
5.   Jurre Rinia  Makkum  20
6.   Durk Ennema  Sexbierum  18
7.   Robert Broeders Ried   17
8.   Lex Potma  Hommerts  17
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9.   Klaas Pier Folkertsma Wons   17
10. Edser Rijpstra  Stiens   16
11. Fedde Okkinga Arum   16
12. Ids Poelstra  Minnertsga  16

Schoolmeisjes
1.   Sjanet Wijnia  Wommels  41
2.   Louise Krol  Ee   38
3.   Hedwich de Boer Wommels  22
4.   Jennie Terpstra Mantgum  22
5.   Sandra Hofstra Wjelsryp  21
6.   Martzen Deinum Wommels  20
7.   Hester Bruinsma Wommels  18
8.   Mintje Meintema Dronryp   18
9.   Andrea Kroes  Gauw   17
10. Aluca Bouma  Grou   16

Pupillen Jongens
1.   Menno Galama Tjerkwerd  24
2.   Jens Visser   Oosterbierum  22
3.   Lars Onrust  Makkum  21
4.   Pieter Jan Leijenaar Exmorra   19
5.   Paul Dijkstra  Bitgummole  19
6.   Ype Bert van der Logt Makkum  17 
7.   Niels Miedema Idsegahuizum  16
8.   Jan Sijtsma  Wommels  16
9.   Gabe-Jan van Popta Lollum   16
10. Werner Veenstra Grou   16

Pupillen Meisjes
1.   Kim Dijkstra  Makkum  34
2.   Amarins de Groot Mantgum  33
3.   Selma van der Molen Witmarsum  31 
4.   Rixt Wijnia  Wommels  29
5.   Boukje-Ellen Bosma Makkum  24
6.   Jeska Terpstra  Easterein  24
7.   Albertine Brinksma Reduzum  19
8.   Lobke Vlasbloem Idsegahuizum  19
9.   Annet de Haan Sint Annaparochie 18
10. Jannica van der Ploeg Stiens   17
Welpen Jongens 
1.   Feike Douwe Zijlstra Folsgare   26
2.   Karel Monfils  Kimswerd  22
3.   Simon van der Vaart Spannum  17
4.   Bauke Folkerts Easterlittens  13
5.   Allard van Wigcheren Berltsum  13
6.   Jeroen Haarsma Minnertsga  12
7.   Stan van den Berg Grou   11
8.   Bastiaan Ynema Berltsum  10
9.   Stefan Efdé  Marsum     9
10. Roan Hooghiemster Wijnaldum    9
11. Rick Minnesma Dronryp     9
12. Jorn Lars van Beem Dronryp     9
13. Martijn Wiersma Kimswerd    9
14. Gerwin Dijkstra Anjum     9
 
Welpen Meisjes
1.   Dian Dijkstra  Jirnsum   32
2.   Fiera de Vries  Sexbierum  30

3.   Corrie Kroondijk Easterein  15
4.   Roelie Kroondijk Easterein  11
5.   Welmoed Porte Wommels  11
6.   Femke Terpstra Wommels  11
7.   Inge Jansma  Dronryp   10
8.   Sanne Abma  Goënga   10
9.   Jildou de Groot Menaam    9
10. Marlies Bonnema Winsum     9 
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9. Onderscheidingen en jubilea

Onderscheidingen
De heer K. Sikkema (Dronten)   Bondsinsigne
De heer G. Oostra (Mantgum))   Bondsinsigne
De heer K. Aalbers (Mantgum)   Bondsinsigne
Kaatsster Aukje van Kuiken (Kollumerpomp)   4 wimpels
De heer Sieb Bakker   Bondsinsigne

Jubilerende kaatsverenigingen
Wezon “De Sterke Earm” Groningen, 50 jaar
“De Twa Doarpen”Jellum-Bears, 75 jaar

Koninklijke onderscheiding
Hessel Hofstra uit Wommels
Jan Steigenga uit Exmorra
Klaas Zijlstra uit Bolsward

3 maart Bauke Hallema  Reduzum  64 jaar  

15 maart Marten Gerlofsma  Berltsum  84 jaar Voorzitter Freonen

21 april Foppe Visser  Ried  90 jaar 

11 mei Johannes Joostema  Minnertsga 55 jaar Scheidsrechter 

  2 juni Marinus Visser   Grou  26 jaar Lid van ‘t Wetterlân

13 juni Dirk Ganzinga  Sint Jacobipar. 90 jaar

28 juni  Sape de Haan  Joure  66 jaar Lid van de TC 1989-1993

28 juli Jelle Smit  Schalsum 48 jaar

16 augustus Jan van der Vlugt  Heerenveen 75 jaar Kaatser

  2 september  Hendrik van der Schaaf Bitgum  62 jaar

7 september  Folkert Faber  Dronryp  82 jaar Bondsinsigne

15 september Gerrit Hiemstra  Goutum  64 jaar

  2 oktober Marion van der Meulen Menaldum 55 jaar Echtgenote van Tetman vd Meulen

  3 oktober Hendrik Hoekstra  Sint Jacobipar. 91 jaar

  4 oktober Dirk Posthumus  Bitgum  92 jaar Erelid van Kimswerd

27 oktober Piet Bloembergen  St. Annapar. 89 jaar 

24 november Albert Tiemersma  Gytsjerk  73 jaar Lid van Verdienste

30 november Janus Bijsterveld  Leeuwarden 79 jaar  Lid v Verdienste van LKC Sonnenborgh

23 december Klaas Reinalda  Akkrum  73 jaar Lid van Verdienste

25 december  Gerrit Lageveen  Weidum  58 jaar 

De leden waren allen actief bij de KNKB en/of eigen vereniging.

(overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen)

10. Overleden in 2012
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Hoofdcie Marketing  
Henk  Kemper
Jan Willem van Beem
Wia van Gelderen
Chris van der Voorn
  
Hoofdcommissie 
Technische Zaken  
Durk van der Meer
Tjitte Bonnema
Rinse Bleeker
Gerrit Cornelis Bijlsma
Geert Teitsma
  
Werkgroep
scheidsrechters  
Klaas Aalbers
Pier Minnema
Gerard Groothoff
Lieuwe Brandsma
  
Werkgroep 
Schoolkaatsen  
Jeannet  Bos-De Boer
Johannes Weiland
Johan Weerstra
Geert Braaksma
Géjanna Dijkstra
Joutsen  Okkema
  
Werkgroep 
Handschoenen  
Jan Posseth
Oebele Anema
Meindert Brunia
Jelle Hibma
 
Werkgroep 
Jeu de Pelote  
Evert Rodenhuis
Thomas Bouma
Pieter Tienstra
  
Werkgroep Loting  
Jan Michiel Metselaar
Gerrit Monsma
Siebe Groothoff
Ant Altenburg-Oostenbrug
Gerlien Bouma
Melle Haijma
Harm Kooistra
Leen Pieterse
Jan van der Ploeg
Wabe Roskam
 
Shirtverzorging  
Durk Gjaltema
  
Medische verzorging  
Frans  Nijman
Geeske Roorda-Bootsma, 
secretaris
Stefan Algra
Hieke Bootsma
Hendrika  den Breejen-
van der Heide

Jannie Breeuwsma
Monique Gjaltema
Bouwe Hessels
Annie Hoekstra - Kuperus
Marijke Terpstra-Hobert
Gerda van der Wal
Ria Heitbrink
Ant Fopma-Folkerts 
Pieter Tienstra
 
Vertrouwens-
contactpersoon (VCP)  
Frans  Nijman
  
Werkgroep 
Muurkaatstrainingen  
Pieter Tienstra
Maaike Osinga
  
Werkgroep Muurkaatsen  
Gerben  de Bruin
Pieter Tienstra
  
Werkgroep Opleidingen   
Dirk van der Leest
Siemke Andela
Jan de Groot
Ymkje Broersma
Janny Yntema
  
Scheidsrechters/coaches  
Lieuwe Brandsma
Pieter  Brandsma
Jan Bruinsma
Rienk  de Groot
Gerard  Groothoff
Tsjipke  Hijlkema
Sijds Krap
Fokke  van de Veen
  
Rapporteurs  
Romke Fokkema
Thomas Frijling
Antina Houtsma
Durk Oosterman
Wieger Postma
Jan Terpstra
Leo Zeinstra
Hessel van der Woude
  
Scheidsrechters  
Wopke Dotinga
Steven van der Meer 
Hendrik  Sweering
Sipke Hiemstra
Astrid Kooistra
Peter de Bruin
Leendert van Wieren
Henk van der Zee
Lolke Bierma
Jan Heida
Rients Braaksma
Durk Wierstra
Willem Postma
Johan Koldijk
Willem Klaas Beimers
Durk Houtsma

Jenco Sieperda
Tjerk Hidde Seffinga
Jessica Huizinga
Marinus Grond
Wiebren Joustra
Ricardo Juan Posthumus
Erwin van Wier 
Folkert Baarsma
Rintsje Melchers
Albert Reinsma
Berend Smit
Murk de Jong
Piet  Plantenga
  
Technische Commissie  
Herre Hof
Joke Hoekstra
Sieb Bakker
Johny  Bergsma
Hessel van der Bos
Thomas Bouma
Griet Eisma-Greidanus
Oege Ferwerda
Lipkje Hofman
Joke Jensma-van Kooten
Abe Kooistra
Gerrit Meulenaar
Lute Pen
Kitty  de Rijke
Gjalt Stenekes
Jeroen van der Vaart
Tjerkje van der Vaart
Jan  Visser
Joke Visser-v.d. Ballen
Dirk Wiersma
Jappie Wijnia
Houkje Zijlstra-Rodenhuis
Karin Halbertsma
Anita Dijkstra
Desiree Seerden
Pieter Hilverda
René van Dijk
 
Selectietrainers  
Bouwe de Boer
Wichard Deinum
Anke van Dijk
Karina Frijling
Leonie van der Graaf
Gerrit Groen
Ria Heitbrink
Johan Koster
Johan Okkinga
Gerrit Okkinga
Hille Saakstra
Syds Schat
Ludwig Seerden
Linda Terpstra
Dirk Jan van der Woud
Watse Zeinstra
Harmke  Siegersma
Klaske de Jong
Pytrik Hiemstra
Remco Dijkstra
Afke Hijlkema
Hendrik  Tolsma
André van Dellen
Kars Zeinstra

Lisette Wagenaar
René Anema
Rinze Steneker
  
Verenigings-
ondersteuning  
Siebe Groothoff
Jan Michiel Metselaar
Gerrit Monsma
  
Trainers
Schoolkaatsprojecten
en clinics  
Sip Jaap Bos
Anke van Dijk
Karina Frijling
Henk Haar
Ciska Jorritsma
Thomas Wiebe Swart
Janny Yntema
  
KNKB website  
Richard Miedema
Walter Miedema

Redactie WIS IN  
Sybe Joostema
Bram Buruma
Martsje de Jong
Jelle Eijzenga
Maaike Kuipers
Bouke Poelsma
Tettie Stiemsma
Suwarda Vis
  
Acquisitie WIS IN  
Gerlof Ykema
  
Werkgroep 
Sponsorwerving  
Rein Tiedema
Ruerd  Veldhuis
  
Bondscoaches  
Siemke  Andela
Tjalling van den Berg
Pieter Tienstra
  
Trainers Jong Talenten 
Friesland Bank 
Kaatsacademie  
Bouwe de Boer
Afke Hijlkema
Johan Okkinga
Linda Terpstra
Dirk Jan van der Woud
 
Werkgroep NK  
Tinus Boomstra
Auke Groothoff
Siebe Groothoff
Jan Metselaar
Gerrit Monsma

11. Kaderleden KNKB 



12. Het WK kaatsen 2012 in Franeker

De Doelen zijn bereikt
Het WK Kaatsen 2012, gehouden van zondag 26 augustus 
t/m zaterdag 1 september, is in alle opzichten zeer geslaagd. 
Organisatorisch verliep bijna alles volgens planning. Er was 
sprake van een record aantal deelnemende landen van 18. 
Het enthousiasme en de massale opkomst van het Friese 
kaatspubliek tijdens het WK was overweldigend. Vanaf de 
Openingsceremonie op zondagavond tot en met de
 LLarguesfinale op zaterdagmiddag is er steeds een grote pu-
blieke belangstelling geweest. Het WK is mede hierdoor een 
bijzonder geslaagd en succesvol evenement geworden. Pure 
reclame voor de sport, zowel voor het internationale kaatsen 
als ook voor het Friese kaatsen en het dameskaatsen. Sportief 
gezien was het WK voor de Nederlandse ploeg ook een “bop-
peslach”. Met 5 finaleplaatsen van de 6 toernooien, driemaal 
goud en tweemaal zilver, en bovendien zowel bij de dames 
als de heren winnaar van de Wereldbeker voor het overall 
landenklassement, is er bij dit WK door de Nederlandse kaats-
ploeg een in de toekomst nauwelijks te overtreffen resultaat 
neergezet. Organisatorisch en sportief heeft Nederland 
zijn positie en gezag binnen de internationale kaatswereld 
zondermeer waargemaakt en versterkt. Alle vooraf gestelde 
doelen zijn daarmee bereikt.

De Olympische Ambitie
Bij de in Amsterdam gehouden Olympische Spelen in 1928 
hebben Nederland, België en Frankrijk de CIJB (Confédéra-
tion Internationale du Jeu de Balle) opgericht. Net als later 
in 1992 bij de Olympische Spelen in Barcelona was kaatsen 
destijds een Olympische demonstratiesport. Het streven van 
de CIJB en verwante internationale kaatsfederaties is erop 
gericht om een van de vele kaatsvarianten, het muurkaatsen 
(internationaal One Wall Handball genoemd) op de Olym-
pische wedstrijdkalender te krijgen. José Daniel Sanjuán, 
voorzitter van de Federación Pelota Valenciana, is tijdens het 
WK-toernooi tot voorzitter van de CIJB gekozen als opvolger 
van de afscheid nemende José Luis López. De nieuwe voorzit-
ter heeft Theunis Piersma, voorzitter van de Stichting WK 
Kaatsen 2012, benoemd tot vice-voorzitter van de CIJB met 
als specifiek taakgebied de Olympische Ambitie.

De Spelsoorten
Bij het WK Kaatsen 2012 werd naast de gebruikelijke drie 
internationale kaatsvarianten LLargues, One Wall Hand-
ball (=muurkaatsen) en Internationaal Spel ook het Friese 
kaatsspel gespeeld. Naast deze primeur was het bovendien 
de eerste keer dat er tijdens een WK kaatswedstrijden voor 
dames werden gehouden. Het WK Kaatsen 2012 bestond uit 
6 toernooien, 4 voor de heren (alle vier kaatsvarianten) en 2 
voor de dames (One Wall Handball en Fries Kaatsen).

De Speelperiode
Het WK Kaatsen 2012 werd gespeeld in de laatste school-
vakantieweek. Sportcomplex de Trije in Franeker was daar-
door volledig beschikbaar voor de WK-organisatie. Boven-
dien was er in die week vooraf voldoende hotel- en andere 
verblijfsaccommodaties in Franeker en nabije omgeving te 
reserveren. Het over het algemeen schitterende weer en het 
feit dat veel kaatsliefhebbers nog een laatste weekje vrijaf 
hadden,  droegen bij tot de massale publieke belangstelling.  

Het Karakter van het WK
De WK-organisatie is erin geslaagd om het toernooi compact 
en grotendeels op de afgesproken tijd te laten verspelen. 
Compact in de zin van dat het aantal speellocaties beperkt is 
gebleven waardoor er nauwelijks verplaatsingen nodig wa-
ren. Naast sportcomplex de Trije werden er alleen op vrijdag-
middag poulewedstrijden LLargues in Winsum en Easterein 
gespeeld. De nabijheid van de belangrijkste verblijfsaccom-
modaties Tulip Inn en recreatiepark Bloemketerp, allebei op 
loopafstand van sportcomplex de Trije, heeft ondanks het 
volle wedstrijdprogramma bijgedragen tot een als relaxed 
ervaren WK. De na 19 jaar afscheid nemende secretaris-
penningmeester van de CIJB René Soufnanguel verkondigde 
in het Friesch Dagblad van maandag 3 september: “Dit was 
het beste WK ooit, qua organisatie en prestatie. Chapeau voor 
Piersma en zijn team”.

De Media
Het WK Kaatsen 2012 is door de landelijke media perfect 
opgepakt. Het NOS Journaal radio en TV, RTL4 Edit Nieuws-
TV, de KRO-radio, Met het Oog op Morgen-radio en ook drie 
maal SBS6-TV met het weerprogramma van Piet Paulusma 
hebben uitzendingen over het WK verzorgd. Daarbij verge-
leken viel de aandacht van sommige Friese media enigszins 
tegen. Met name de Leeuwarder Courant leek de impact van 
het toernooi niet op de juiste waarde te schatten. 
Er werd althans heel weinig aandacht besteed aan het WK op 
de dagelijkse sportpagina. Voorafgaand aan het WK is tijdens 
de PC aan de aldaar aanwezige pers een persmap uitgereikt 
om de belangstelling bij de sportjournalisten voor het WK te 
wekken. Voor de finale van de PC zijn alle 18 deelnemende 
landen met bordjes en vlaggen aan het PC-publiek gepresen-
teerd als opwarmer voor het WK Kaatsen 2012. 
In het bondsblad WISIN werd er uitvoerig bericht in aanloop 
naar het WK én erna over de prestaties tijdens het WK. 
De KNKB-mediagroep onder leiding van Richard en Walter 
Miedema van DJTS heeft tijdens het WK dagelijks tussen 
15.00 en 17.00 uur Live-stream TV-uitzendingen verzorgd. 
De WK-organisatie heeft een eigen website in de lucht: www.
wkkaatsen2012.nl en heeft daarnaast een programmaboekje 
uitgegeven dat ondermeer aan alle bezoekers van de ope-
ningsceremonie is uitgereikt.

Organisatiestructuur
De organisatie van het WK was in handen van de Stichting 
WK Kaatsen 2012 bestaande uit  Voorzitter Theunis R. Piersma 
(Voormalig Voorzitter van de KNKB), Secretaris Frans Dijkstra 
(Voormalig Bondsdirecteur van de KNKB) en Penningmeester 
Tjerk Prins (Voormalig Penningmeester van de KNKB). Het 
Stichtingsbestuur werd ondersteund door een zestal coördi-
natoren: Tinus Boomstra (Wedstrijdzaken), Alfred Miedema 
(Faciliteiten), Gerrit Monsma (Logistiek), KNKB-Bondsmede-
werker Ellen Seerden (Communicatie), Gelf Ykema (Huisves-
ting en Catering) en Sybe Joostema (Openingsceremonie). 
Naast al deze vrijwilligers waren er tijdens het WK dagelijks 
veel vrijwilligers in allerlei rollen actief. Met name de rol van 
de tolken Spaans, Frans en Italiaans was heel belangrijk, met 
name ook ’s ochtends om iedereen tijdig op het wedstrijdter-
rein te krijgen.
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De Openingsceremonie
Het WK werd op zondagavond 26 augustus om 20.00 uur ge-
opend met een spectaculaire openingsceremonie in sporthal 
de Trije. Meer dan 1000 enthousiaste toeschouwers waren 
getuige van de opkomst en vlaggenparade van alle deelne-
mende 18 landen, in alfabetische volgorde te beginnen met 
Argentinië en eindigend met Nederland. De openingsact 
werd verricht door Sipke Saakstra, voorzitter van de KNKB, 
Fred Veenstra, burgemeester van Franekeradeel en José 
Luis López, voorzitter van de CIJB. Na voldoende succesvol 
opgeslagen ballen kwam de grote WK-poster te voorschijn 
en daarmee was het WK Kaatsen 2012 officieel geopend. Het 
spectaculaire showdeel van de openingsceremonie werd 
verzorgd door de Showband Sternse Slotlanders uit Franeker, 
de tumblingroep DOS uit Dronrijp, kaatstussendoortjes door 
jeugdige kaatsers en een optreden van de Friese troubadour 
Piter Wilkens met zijn muziekgezelschap. Piter Wilkens bracht 
er als primeur het speciaal geschreven wereldkaatslied ten 
gehore. Helaas sloegen de stoppen even door, waardoor 
geluid en licht wegvielen maar het publiek pakte dit prach-
tig op door spontaan door te zingen en Piter Wilkens gaf ter 
compensatie een flinke toegift om alles goed tot zijn recht te 
laten komen. De Openingsceremonie was zondermeer een 
“boppeslach” en daarmee werd meteen de toon gezet voor 
een prachtige WK-week.

Het Internationale Spel voor Heren
Op maandag werd gestart met de poulewedstrijden In-
ternationaal Spel voor Heren. De verlate start doordat de 
gemeente had verzuimd om de sportvelden tijdig te maaien 
was een beetje gênant maar de verloren tijd werd later weer 

snel ingehaald. Er hebben 12 landen meegedaan aan het 
Internationale Spel, verdeeld over 3 poules met 4 landen. De 
verwachte groepswinnaars België, Italië en Spanje drongen 
door tot de halve finales aangevuld met de beste tweede uit 
de drie poules Nederland. Uit de op dinsdagmiddag gespeel-
de halve finales België-Italië en Spanje-Nederland kwamen 
België en Nederland als winnaars tevoorschijn. Italië won de 
derde prijs door vervolgens Spanje te verslaan. In de finale 
België-Nederland kon Nederland lang bij blijven. Cruciale 
opslagmissers van Nederlandse zijde brachten uiteindelijk 
de beslissing met België als terechte winnaar van de gouden 
medaille en Nederland met zijn jonge ploeg als zeer goede 
tweede. De grote publieke belangstelling voor de finalewed-
strijden Internationaal Spel waren een aangename verrassing 
en het publiek kon bovendien deze spelsoort met zijn vele 
slagenwisselingen zeer waarderen.

One Wall Handball (Muurkaatsen) voor Heren
Aan het One Wall Handball voor Heren hebben maar liefst 
16 landen meegedaan, verdeeld over 4 poules met elk ook 4 
landen. De poulewedstrijden waren op maandagmiddag en 
dinsdagmorgen. De beste twee geclassificeerde landenteams 
plaatsten zich voor de kwartfinales op woensdagmiddag. De 
zwaar bevochten winst tegen Italië in de eerste poulewed-
strijd, winst op Venezuela en zoals verwacht verlies tegen 
de regerend Wereldkampioen Mexico bracht Nederland in 
de kwartfinale. Daar moest Nederland het onderspit delven 
tegen de uiteindelijke Wereldkampioen Puerto Rico. Uit de 
halve finales België-Puerto Rico en Spanje-Mexico kwamen 
België en Spanje als verliezers te voorschijn.  
 Lees verder pagina 24
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In een spannend onderlinge duel om de derde prijs werd 
België winnaar van de bronzen medaille. De finale Mexico-
Puerto Rico was zeer enerverend en een absoluut hoogte-
punt van dit WK. Mexico won de eerste set met grote cijfers 
verschil.
Puerto Rico deed vervolgens hetzelfde in de tweede set. 
De derde set bracht de beslissing met Puerto Rico als uit-
eindelijke winnaar van de gouden medaille en Mexico als 
winnaar van de zilveren medaille. Na de finale was er een 
langdurige staande ovatie voor beide teams van de ca. 900 
toeschouwers. De finalewedstrijd was pure reclame voor het 
muurkaatsen en heeft daarmee de ogen van velen onder het 
Friese kaatspubliek geopend voor deze tak van de kaatssport.  

Het Fries Kaatsen voor Dames
Bij het Fries Kaatsen voor Dames deden 4 ploegen mee. De 
op dinsdag verspeelde onderlinge duels waren allen zeer 
eenzijdig. Op woensdag werd er door Italië en Engeland 
gestreden om de derde prijs met Italië als winnaar van de 
bronzen medaille. Het op zich leuk spelende damesteam van 
Spanje was niet opgewassen tegen Nederland dat vanzelf-
sprekend het voordeel had van het spelen van de vertrouwde 
eigen spelsoort. Spanje dus winnaar van de zilveren medaille 
en voor Nederland de eerste gouden medaille.

Het Fries Kaatsen voor Heren
Bij het Fries Kaatsen voor heren deden 12 landenteams mee, 
verdeeld over 3 poules met 4 landen. Uit de woensdag- en 
donderdagochtend gespeelde poulewedstrijden kwamen 
Frankrijk, België en Nederland als winnaars te voorschijn 
aangevuld met de beste tweede Spanje. De halve finales 
België-Frankrijk en Nederland-Spanje werden door België en 
Nederland gewonnen. Om de derde prijs moest vervolgens 
worden gestreden door Frankrijk en Spanje. Bij de poulewed-
strijden had Frankrijk met alles aan de hang Spanje reeds ver-
slagen en ook nu werd Frankrijk weer winnaar en veroverde 
daarmee de bronzen medaille. Spanje viel daarmee opnieuw 
net buiten de prijzen. Nederland won in een eenzijdige finale 
van het net als Frankrijk op zich goed spelende België. Met 
het opslaggeweld van de Nederlanders is men in die landen 
echter nog niet vertrouwd. Van de buitenlandse delegaties 
werden positieve geluiden gehoord over het Friese Kaatsen 
als spelsoort. Men vond het over het algemeen interessant 
om daar een keer mee geconfronteerd te worden en er aan 
mee te doen.  

Het One Wall Handball (Muurkaatsen) dames
Doordat de Colombiaanse dames niet naar Nederland waren 
gekomen moest het geplande wedstrijdprogramma worden 
omgegooid. In plaats van 2 poules met elk 4 teams werden 
alle 7 teams nu in een poule geplaatst waardoor elk dames-
team minimaal 6 wedstrijden moest spelen. Na de poulewed-
strijden op donderdag en vrijdagochtend moesten de hoogst 
geklasseerde landen strijden om de medailles. Om de derde 
prijs moesten Spanje en Chili tegen elkaar. Chili verving 
daarbij Ierland dat als vierde was geëindigd maar geen kans 
zag om de voorgenomen terugvlucht van diezelfde dag om 
te boeken. Spanje was te sterk voor Chili en won daarmee 
de bronzen medaille. De finale werd vrijdagavond gespeeld 
tussen Puerto Rico en Nederland. Net als bij de heren werd 
Puerto Rico ook bij de dames Wereldkampioen en winnaar 
van de gouden medaille met Nederland als zeer verdienste-
lijke winnaar van de tweede prijs de zilveren medaille.

Het LLargues voor Heren
Bij het onderdeel Llargues waren er 10 deelnemende landen 
verdeeld over een poule met 4 landen in Franeker en twee 
poules met elk 3 landen in Winsum en Easterein. De voor 9.00 
uur geplande LLargueswedstrijden in Franeker moesten door 
regenval worden uitgesteld. Gelukkig klaarde het weer later 
op en kon men met enige vertraging om nagenoeg 11.00 
uur van start gaan. Spanje werd in Franeker poulewinnaar 
en Ecuador, met ook spelers van Venezuela in de gelederen, 
plaatste zich als tweede voor de halve finales. In Winsum en 
Easterein werd om 12.00 uur gestart en daar had men geen 
last meer van de regen. In Winsum had men echter wel last 
van de overvloedige wind en die bevoordeelde met name de 
opslagers. Het stelde Colombia in staat om vele overleverin-
gen te plaatsen en daarmee België geen schijn van kans te 
geven om te excelleren. Colombia dus verrassend poulewin-
naar en medefavoriet België was op deze wijze snel uitge-
schakeld. Op de fraai aangeklede nieuwe LLarguesbaan in 
Easterein werden de aldaar deelnemende landen Nederland, 
Mexico en Frankrijk een warm welkom bezorgd. Nederland 
won gemakkelijk van Mexico en was uiteindelijk ook te sterk 
voor Frankrijk. Het goed opgekomen publiek zag daarmee 
Nederland als regerend Wereldkampioen (Ecuador 2008) 
wederom in de halve finale terecht komen. Zaterdagmiddag 
werden als slotstuk de finalewedstrijden LLargues voor Heren 
gespeeld. In beide halve finales stonden een Europees en een 
Zuid-Amerikaans land tegenover elkaar en uiteindelijk zou 
dit ook voor de finale gaan gelden. In de eerste halve finale 
verloor Spanje met 3-6 van de verrassende Colombianen. 
Nederland versloeg vervolgens Ecuador tamelijk gemakkelijk 
met 6-0. Om de derde prijs bleek Ecuador niet opgewassen 
te zijn tegen Spanje zodat Spanje uiteindelijk toch nog een 
bronzen medaille bij de heren in de wacht sleepte. In de fi-
nale bleek Colombia met zijn eerder vertoonde sterke opslag 
uitgespeeld. 
Nederland was oppermachtig en won overtuigend met 10-1 
en prolongeerde daarmee de Wereldtitel LLargues. De derde 
gouden medaille voor Nederland en zeer verdienstelijk de 
zilveren medaille voor het verrassende Colombia.  

De Wereldbekers
Zowel bij de dames als ook de heren is Nederland winnaar 
geworden van de Wereldbeker, het overall landenklassement. 
Voor een gouden, zilveren en bronzen medaille worden 
respectievelijk 3, 2 en 1 punt toegekend.

De Overige Prijzen
Tot beste speler bij de heren werd Taeke Triemstra van Ne-
derland uitgekozen en bij de dames Jessica Lopez van Puerto 
Rico. Tot meest beloftevolle jeugdspeler werd bij de heren 
Andy Couteau van Frankrijk uitgekozen en bij de dames 
Harmke Siegersma van Nederland. 

De Side-events
Bij het WK zijn verschillende side-events georganiseerd. Bij de 
Openingsceremonie op zondagavond waren niet alleen de 
sponsoren van het WK maar ook de sponsoren van de KNKB 
uitgenodigd om ze bij het WK-toernooi te betrekken. Op 
maandagmiddag is er een demonstratie van het Friese Kaat-
sen gegeven. Op woensdag was er met diverse attracties een 
op de jeugd gericht nevenprogramma. Het nevenprogramma 
had iets meer kaatsgerelateerd kunnen zijn. 
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Woensdagmiddag vond ook de presentatie plaats van de 
DVD Kaatsen met de Zachte Bal. Provinciale subsidie heeft 
het CIOS in staat gesteld om de DVD met een bijbehorend 
lesprogramma te maken. Het eerste exemplaar werd aan-
geboden aan de sportgedeputeerde mevr. Tineke Schokker. 
Diverse spelvormen werden vervolgens ook met jeugdspe-
lers geoefend. Donderdag vond de laatste KNKB-roadshow 
in de kantine van sportcomplex de Trije plaats. Op donder-
dagavond was er voor de WK-gangers de mogelijkheid om 
gratis het Planetarium van Eise Eisenga en het Kaatsmuseum 
te bezoeken. Beide trokken respectievelijk 79 en 115 be-
langstellenden. In het Kaatsmuseum viel een speciaal op het 
WK gerichte collectie te bewonderen met als bijzonderheid 
Janneke Pagels haar collectie internationale kaatsballen en 
kaatspostzegels. Op zaterdagmiddag was er wederom een op 
de jeugd gericht nevenprogramma. 

De Financiële Verantwoording
Het WK Kaatsen 2012 heeft behoorlijk last gehad van de 
economische crisis. De oorspronkelijke begroting was nog in 
een gunstiger economisch klimaat opgezet dan ten tijde van 
de realisatie van het WK. De begrote inkomsten aan subsidie-
gelden van overheden zijn gehaald, die van fondsen voor een 
flink deel ook maar met name de binnengehaalde spons-
orgelden zijn door veranderde omstandigheden behoorlijk 
tegen gevallen. Daar stond als meevaller tegenover dat de 
bijdragen van vooral de Europese landen aanzienlijk hoger 
uitvielen dan vooraf geraamd. Het aantal deelnemende lan-
den (18) heeft de op zich optimistische verwachting (16) zelfs 
overtroffen maar de economische crisis heeft er wel voor 
gezorgd dat met name de Zuid- en Midden-Amerikaanse 
landen over het algemeen met veel kleinere delegaties naar 
het WK zijn afgereisd. De Zuid- en Midden-Amerikaanse 
delegaties hadden met dure vliegtickets te maken en om hen 

in staat te stellen om aan het WK deel te nemen moest de 
WK-stichting voor deze landen de overnachtingskosten voor 
zijn rekening nemen. Daarnaast was de WK-stichting verant-
woordelijk voor het bustransport van alle deelnemers van 
vliegveld Schiphol Amsterdam naar Franeker en viceversa en 
ook voor de maaltijden van alle delegaties. De veel kleinere 
delegaties uit Zuid- en Midden-Amerika hebben ervoor 
gezorgd dat er een fikse besparing op de vooraf geraamde 
overnachtingskosten viel te realiseren. Het merendeel van 
de Zuid- en Midden-Amerikaanse landen is erin geslaagd om 
op zondag op Schiphol aan te komen waardoor er veel meer 
delegaties gecombineerd naar Franeker konden afreizen 
dan vooraf ingeschat. Aangezien alle delegaties een week 
later op zondag naar Amsterdam zijn afgereisd kon ook op 
de terugreis veel delegaties gecombineerd afreizen. Omdat 
bovendien het aantal verplaatsingen tijdens de WK-week tot 
een minimum was beperkt is er op het onderdeel transport 
ook een aanzienlijke besparing gerealiseerd ten opzichte van 
de oorspronkelijke begroting. Tegenvallende sponsorgelden 
hebben er mede toe geleid dat de voorgenomen uitgaven 
extra op noodzaak en onvermijdelijkheid zijn getoetst en in 
sommige gevallen ertoe hebben geleid dat van bepaalde 
uitgaven geheel of gedeeltelijk moest worden afgezien. De 
inkomsten- en de uitgavenkant van de oorspronkelijke be-
groting zijn door dit alles drastisch naar beneden bijgesteld 
zonder het evenwicht tussen beide uit het oog te verliezen. 
Van de uiteindelijke gerealiseerde totale exploitatie van circa 
€ 195.000 van het WK Kaatsen 2012 is 80% / 85% besteed aan 
bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Franekeradeel. 

Theunis R. Piersma, Voorzitter Stichting WK Kaatsen 2012
Frans Dijkstra, Secretaris Stichting WK Kaatsen 2012

Tjerk Prins, Penningmeester Stichting WK Kaatsen 201



De stichting Exploitatie Kaatsmuseum en de stichting Col-
lectie en Documentatie Kaatsmuseum zijn een feit. 
 
De verzelfstandiging van het Kaatsmuseum is formeel 
bekrachtigd op 18 april 2012 met de ondertekening van de 
overdrachtsovereenkomst door de voorzitter van de KNKB 
Sipke Saakstra en de voorzitter van de Stichting Collectie en 
Documentatie Kaatsmuseum Jan Hiemstra. 
Door het bestuur zijn gedurende het hele jaar verschillende 
activiteiten ontplooid, die enerzijds hadden te maken met de 
overdracht en anderzijds met de toekomst van het Kaatsmu-
seum. 
Naast intern overleg zijn er met diverse externe relaties over-
leg en contacten geweest over uiteenlopende onderwerpen. 

Hierbij een opsomming van de verschillende overlegmomen-
ten: 
-- Vergaderingen Stichtingsbestuur (10 keer)
-- Vergaderingen Stichtingsbestuur met Museumcommissie 
    (2 keer)
-- Vergaderingen Stichtingsbestuur met Freonen van het 
    Kaatsmuseum (2 keer)
-- Vergaderingen Stichtingsbestuur met KNKB (2 keer)
-- Vergadering Stichtingsbestuur met vrijwilligers van het 
    Kaatsmuseum (1 keer)
-- Vergadering Stichtingsbestuur met Koninklijke Permanente 
    Commissie (1 keer)
-- Overleg met Gemeentebestuur Franekeradeel (1 keer)
-- Overleg met Friesland Bank / Rabobank (2 keer) 
-- Overleg met Jan Tromp en de familie van wijlen Gert Gort 
    over de toekomstige overdracht van  fotomateriaal

Activiteiten
Het Stichtingsbestuur heeft veel tijd en energie gestoken in 
de realisatie van een aantal beleidsplannen. Sommigen met 
een definitief karakter, maar ook soms nog in conceptvorm. 
De plannen zijn besproken met de Museumcommissie en 
hun inbreng wordt als zeer waardevol ervaren. Het jaar 2012 
moet dan ook worden gezien als een hernieuwde start van 
het museum volgens de eisen van de huidige en toekomstige 
tijd. 
Gerealiseerd zijn:
-- Beleidsplan ‘De Oare Kant Fan De Medaille’. 
-- Notitie over vrijwilligersbeleid,
-- Startnotitie collectieplan. Dit moet uitmonden in een 
    beleidsplan verzamelbeleid.

Op 25 januari is onder de inspirerende leiding van Erik van 
Veenstra met de leden van de Museumcommissie en de 
leden van het Stichtingsbestuur gediscussieerd over de 
toekomst van het Kaatsmuseum. Vele ideeën zijn de revue 
gepasseerd die de continuïteit van het Kaatsmuseum voor de 
komende jaren moeten garanderen. 
Op donderdag 6 maart is tijdens een informele bijeenkomst 
in het Kaatsmuseum een boek van het geslacht Bosje, afkom-
stig van Het Bildt, geschonken aan het Kaatsmuseum.
Dit jaar werd op 26 mei de 100e NK-Junioren (Jong Neder-
land) door de KNKB georganiseerd. Op het veld was een door 
het Kaatsmuseum ingerichte vitrine te bezichtigen.
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13. Stichtingen Kaatsmuseum

De prijswinnaars van de seniorenbond in 1947 met (v.l.n.r.) Sikke Olivier, Hotze Schuil en Frans Helfrich. Zij wonnen voor de kaatsvereniging 

“Eendracht”  uit Harlingen ook in 1948 en 1949. Van Olivier werden zes zilveren lepels aangekocht door het Kaatsmuseum. 
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Tentoonstelling “Oer de Grinzen hinne” 
Op 23 augustus is de expositie ‘‘Oer de Grinzen hinne’’ ge-
opend, ingericht met voorwerpen uit het Kaatsmuseum.
 Tevens viel er een prachtige collectie kaatsballen en de 
collectie internationale (kaatsgerelateerde) postzegels van 
Janneke Pagels uit Bolsward te bewonderen. Deze combi-
natie werd door de bezoekers van de tentoonstelling zeer 
gewaardeerd.
Het Wereldkampioenschap Kaatsen met een deelname van 
18 landen is gehouden van 26 augustus tot en met 1 septem-
ber. Het Kaatsmuseum mocht enkele voorwerpen ontvangen, 
waaronder het boek Altri Palloni van de schrijver Corrado 
Olocco en enkele vaantjes van Chili en een embleem van 
Uruguay. Op donderdagavond 30 augustus was het Kaats-
museum geopend voor de deelnemers en 113 spelers en 
speelsters hebben het museum bezocht. 

Digitaliseringsproject kaatsfoto’s
Ook in 2012 is voortvarend gewerkt aan het digitaliseren van 
de grote fotocollectie die in het bezit is van het Kaatsmu-
seum. Tryntsje en Meindert Heeg, Willem Hiemstra en Germ 
Gjaltema zijn de stuwende krachten achter het scannen en 
beschrijven van de foto’s. 
Dit jaar is ook gestart met het scannen van het fotomateriaal 
van de voormalige CFK. Het scannen wordt gedaan door 
Tsjikke Houtsma en Cees Offringa, terwijl de beschrijving van 
de foto’s wordt verzorgd door Sjors Haije en Klaas Walstra. 
Een woord van dank is op zijn plek voor Tresoar. Zij stellen 
hun apparatuur geheel gratis beschikbaar. 

Digitalisering kaatsfilms
Door het bedrijf Trigger zijn alle oude kaatsfilms die in het 
bezit zijn van het Kaatsmuseum gedigitaliseerd. Het is de 
bedoeling dat in 2013 de fragmenten middels een zoekfunc-
tie kunnen worden bekeken. Het project is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Freonen van het Kaatsmu-
seum en een bijdrage uit het Sangers van den 
Biezenbosfonds uit Franeker. 

Huisvesting
Door de overname van de Friesland Bank door de Rabobank 
is een geheel nieuwe situatie ontstaan voor wat betreft onze 
huisvesting. Er is regelmatig in- en extern overleg geweest 
over de mogelijke gevolgen van deze overname. Het ge-
bouw is inmiddels overgegaan naar een nieuwe eigenaar en 
daarmee zullen nieuwe afspraken worden gemaakt. Er is een 
bruikleenovereenkomst met een opzegging van 6 maanden. 

Bezoek
Al deze activiteiten hebben er mede toe bijgedragen dat het 
Kaatsmuseum is bezocht door 650 personen. We zijn onte-
vreden over dit resultaat. Ook het aantal arrangementen en 
excursies vertoont een neergaande lijn. Er worden plannen 
gemaakt om het totale bezoekersaantal in de toekomst te 
vergroten. 

Nieuwe objecten
Schenking: Vaandel 1905, KV “De Twa Doarpen/DIOS” Sexbie-
rum/Pietersbierum, geschonken door de vereniging, namens 
de heer G.J. Dijkstra te Sexbierum.
Schenking: zilveren horloge, 2e prijs Freule 1948, van de heer 
H. Tulner te Aduard (voorheen St. Annaparochie ).
Schenking: van wijlen Anne Lamsma, voorzitter “het Plein” te 
Leeuwarden.

3 bekers, 4 medailles, 1 vaantje en 5 foto’s (geschonken door 
J. Bakker te Assen).
6 zilveren lepels van Sikke Olivier te Harlingen, gewonnen op 
de Bondspartijen 1952 – 1957. Aangekocht door het museum 
voor de prijs van € 100,--
3 metalen medailles en 1 bronskleurig medaille van 1938 / 
1946 van Siebe Huizinga te Huizum. Aangekocht door het 
museum voor de prijs van € 30,--
Schenking: Eretekens van Teake de Jong te Berltsum ge-
schonken door diens broer.
Bruikleen: medaillekast + eretekens van Sjouke Helfrich, (in 
bruikleen gegeven door mevr. G. Helfrich-Dijkstra te Akkrum).
Schenking: van Ate de Jong, film ” Fryslân in oorlog” en oranje 
shirt met opschrift “Respect kleuret it lân”. 
Schenking: van Ate de Jong, Canvas doek waar de oude man-
netjes met pet etc. voor het hek staan tijdens de PC.
Schenking: vlag KC “De Boer” Stiens, gekregen bij het 75 
–jarig bestaan van de kaatsclub.
Schenking: kistje met eretekens en een handschoen 1e we-
reldoorlog 1915/1930 van André Rienstra te Sneek ( paarden-
slager ) geschonken door zoon Joop Rienstra. Kaatsperiode 
van André Rienstra 1914-1929.
Schenking: Museum Martena heeft 2 foto’s geschonken van 
P. Timmer te Franeker uit 1913, voorstellend een tentoonstel-
ling van kaatsprijzen in R.K.- gebouw te Franeker.
Schenking: Handschoen ( 65 jaar oud ) + bal van Auke Banga 
te Raerd.
Cd met foto’s van Jan Seerden van het Wereld Kampioen-
schap Kaatsen 2012.
Schenking: van Mevr. Tj. Hoitsma-Piersma te Leeuwarden, 
1 zilveren medaille met opschrift: 22-06-1916, 2e prijs KNKB 
wedstrijd Friezen tegen Belgen te Franeker.  

Financiën 
Nu het Kaatsmuseum op eigen benen staat, is de exploitatie 
een belangrijke activiteit van de Stichting Exploitatie Kaats-
museum. Met de KNKB zijn goede afspraken gemaakt over 
de jaarlijkse bijdrage vanaf het jaar 2012 en daarna. In 2012 
is een bijdrage ontvangen van € 14.000. Dit moet worden ge-
kenmerkt als een stuk basisfinanciering, waarbij de Stichting 
moet zorgen voor aanvullende financiering. 
Er werden donaties ontvangen van de Koninklijke Perma-
nente Commissies en de Freonen van het Kaatsmuseum. Met 
de Freonen is dit jaar een meerjarige overeenkomst gesloten 
voor de periode 2013 tot en met 2017 voor een stuk basisfi-
nanciering, waarbij tevens ruimte blijft voor speciale aanvra-
gen voor projecten. 
Om meer financiële ruimte te creëren voor het uitvoeren van 
onze ambities zijn meer geldmiddelen nodig. In dit kader 
is een aanvraag voor structurele subsidie bij de Gemeente 
Franekeradeel gedaan. Er is een subsidie ontvangen van het 
Sander van den Biezenbosfonds voor het digitaliseren van 
films.

Organisatie
Het bestuur van de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en 
Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum bestaat 
uit: 
Jan Hiemstra (Franeker)  Voorzitter
Frans Dijkstra (Bitgum)  Secretaris
Theunis Piersma  (Witmarsum) Penningmeester
Piet van Duinen (Franeker)  Huisvesting en inrichting
Theo Kuipers (Mantgum)  Museale onderwerpen




