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Wedstrijdstramien 2016 
 
Zoals bekend heeft de werkgroep Wedstrijdstramien 
het volgende geadviseerd: 
-de reguliere heren hoofdklassewedstrijden (v.f. en 
uitnodiging) zullen met tien parturen worden 
verkaatst met de aanvangstijd van 11.00 uur. 
(Doordeweekse wedstrijden -ma t/m vr- worden met 8 
parturen gespeeld met aanvang 15.30 uur); 
-de reguliere dameswedstrijden houden acht parturen 
eveneens met aanvangstijd 11.00 uur. (Doordeweeks –
ma t/m vr- ook met 8 parturen en 15.30 uur). 
 
Het Hoofdbestuur heeft dit advies overgenomen, 
maar wil mede aan de hand  van hetgeen uit de 
regioledenberaden naar voren is gekomen, hier de 
volgende uitbreiding aan deze wedstrijden (op 
zaterdag en zondag) geven:  
De verenigingen bepalen zelf wanneer ze hun 
wedstrijden willen beginnen, echter wel met de 
restrictie om 11 uur of om 12 uur.   
  
Uiteraard wordt in de komende AV hierover een 
definitief besluit genomen, echter de verwachting is 
dat dit voorstel breed wordt omarmd. Het 
voorgenomen besluit is gedaan vanwege de 
Keatsaginda. Als een kaatsvereniging voor 14 maart op 
info@knkb.nl reageert, kan de juiste aanvangstijd in 
de Keatsaginda worden opgenomen. Wanneer u niet 
reageert, wordt 11 uur aangehouden. (De Keatsaginda 
wordt voor het wedstrijdseizoen tegelijkertijd 
verspreid met het nieuwe bondsorgaan Keats! De 
eerste uitgave wordt deze keer bij ieder lid thuis 
bezorgd.)  
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
 
De KNKB wil door middel van reguliere nieuwsbrieven  
de leden, kaatsers, sponsors en andere betrokkenen op  
de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen  
de bond.  

 

  
Geregistreerde 
kaatshandschoenenmakers 
 
De KNKB gaat Cornelis Terpstra een registratie verstrek- 
ken. Hiermee wordt hij de derde kaatshandschoenenmaker 
van de KNKB. De beide andere producenten zijn Reinder 
Triemstra en Jan Scheepvaart.   
Johannes Brandsma heeft vorig jaar al aangegeven dat hij  
geen registratie gaat aanvragen.   
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Algemene Vergadering op 
Bloemketerp 
 

De Algemene Vergadering (AV) vindt op 31 maart 
plaats in het sportcentrum Bloemketerp te Franeker, 
aanvang 19.30 uur. Bloemketerp heeft een prachtige 
vergaderzaal voor ons ter beschikking. Hieronder 
staat de agenda en de bijbehorende stukken kunt u 
elders op de site vinden. 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

-Hoofdsponsor FB Oranjewoud 
-Website knkb.nl en Wis In – Keats! 
-Kaatshandschoen  
-Niet langer toekenning kaderkaarten voor 
partners 
-Trainersfonds 
-Werving (club)scheidsrechters 
-BOB-campagne sportkantines 

3. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 19 
november 2015 

4. Verantwoording 2015 
-Jaarverslag 2015  
-Jaarrekening 2015   
Verzoek tot verlening van decharge voor het 
gevoerde beleid 

5. Voorstel Wedstrijdstramien  
6. Voorstel instellen AV-commissie Financiën  
7. Verkiezing lid Hoofdbestuur en lid Statutaire 

Commissie 
-Verkiezing lid Hoofdbestuur -op voordracht van 
het Hoofdbestuur-: Dhr. L.J. Dijkstra (Bitgum) voor 
de portefeuille Verenigingen & Federaties. -----Mevr. 
M. Heida (Tzummarum) wordt -op voordracht van 
het Hoofdbestuur- voorgesteld als lid van de 
Strafcommissie. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 

 

 
Tekort aan scheidsrechters! 
 
De werkgroep Scheidsrechters heeft aangegeven  
dat er te weinig (club)scheidsrechters zijn.  De KNKB 
verzoekt de verenigingen om clubscheidsrechters aan te 
dragen. 
De werkgroep Begeleiding Scheidsrechters wil in de regio  
avonden beleggen om hen te instrueren en hen een korte 
cursus aanbieden.  

 

Wedstrijdzaken 
 
Aankomend seizoen worden de activiteiten m.b.t. wedstrijd- 
zaken weer op het bondsbureau verricht. Tetman van der 
Meulen neemt dit voor zijn rekening. Hij begint deze maand 
alweer met de wedstrijdagenda van seizoen 2017. 
Tetman is bereikbaar op 0517-745104 of  
t.vandermeulen@knkb.nl 

 

Trainersfonds  -  te kort aan trainers! 
 
Op de regioledenberaden is het trainersfonds steeds 
onderwerp van gesprek geweest. Het blijkt dat de 
verenigingen het moeilijk hebben om trainers aan te trekken. 
Door coördinatie vanuit het bondsbureau door dhr. Henk 
Haar zijn die verenigingen die op de beraden hebben 
aangegeven, geen trainer te kunnen vinden, inmiddels 
voorzien van een trainer. Dat is een goede ontwikkeling. 
Verder worden de verenigingen uitgedaagd om liefhebbers 
te vinden die verenigingstrainer willen worden. De KNKB 
betaalt namelijk dit jaar de opleidingskosten. We verwachten 
dat dit een aantrekkende werking op nieuwe trainers heeft.  
Daarnaast verzoeken wij gediplomeerde trainers zich te 
melden via h.haar@knkb.nl, wanneer zij bereid zijn als trainer 
bij andere kaatsverenigingen aan de slag te gaan.  

 

Uitbreiding controle  
Kaatshandschoen (2) 
 
De KNKB wil komend jaar de controle van de kaatshand- 
schoenen verder gaan optimaliseren. Wat gaan we doen? 
-de handschoenen worden in de categorie senioren en 
junioren voorzien  van een stempel dat voor de 
scheidsrechter en het publiek zichtbaar is. Hierdoor kun je 
zien dat de handschoen gekeurd is. 
-dit houdt in dat de handschoen ter keuring moet worden 
aangeboden voordat er mee gekaatst kan worden. Tot 
afgelopen jaar bestond de mogelijkheid met een nieuwe 
handschoen te kaatsen tot de eerstvolgende keuring in  
 



 

AV-commissie Financiën 
 
Door het aannemen van de nieuwe besluitvorming op 
de laatste AV is het noodzakelijk een AV-commissie 
Financiën op te richten. Dit wordt een 
adviescommissie van de AV. Zij adviseert middels een 
schriftelijk rapport aan de AV over de begroting, 
jaarrekening en de (des)investeringen. Ze geven 
daarin een onderbouwing over de verantwoording  
van de financiën.  Het Hoofdbestuur stelt op de 
komende AV de volgende leden voor: 
-de heer mr. K.A. Breuker, woonachtig te Leeuwarden 
en aldaar notaris; 
-mevr. J.N. Hijlkema, woonachtig te Grou en controller 
bij het Medisch Centrum Leeuwarden; 
-de heer H.J. Kemper, woonachtig te Damwoude en 
(financieel) toezichthouder bij de provincie Fryslân. 

 

 Partnerkaarten 
 
De KNKB is bezig om de verstrekking van 
kaderkaarten ofwel passpartouts (om gratis 
hoofdklaswedstrijden te kunnen bezoeken) te 
beperken. De KNKB maakt gebruik van een groot 
aantal kaderleden, die een passpartout kunnen 
aanvragen. Zij konden daarnaast ook een passpartout 
voor hun partner aanvragen. In de loop van de jaren is 
het aantal te verstrekken kaderkaarten en 
partnerkaarten nogal gegroeid. Verenigingen hebben 
de KNKB vaak gevraagd hier iets tegen te doen.  
Besloten is de uitgifte van partnerkaarten af te 
schaffen.  Dat betekent dat niet alleen kaderleden 
maar ook ereleden, leden van het hoofdbestuur, 
bondsbureau, en kaatsers e.d. in 2016 niet meer een 
partnerkaart kunnen aanvragen.  
 

Transitie in de sport 
 
Dit gaat de komende jaren een belangrijk beleidspunt 
binnen de KNKB worden. Volgens NOC*NSF ziet 
sportend Nederland veranderingen komen in de 
sportbehoefte van mensen.  Dit raakt ook de KNKB. 
Momenteel lopen twee studentes van de HBO-
opleiding Sport, Gezondheid en Management in 
Groningen bij de KNKB stage. Dit zijn Ytske van der 
Ploeg en Amarins Meindertsma,  beide komen uit 
Holwerd en zijn derdejaars. Ze hebben de opdracht uit 
te zoeken in hoeverre de KNKB al te maken heeft met 
de transitie. Ook gaan ze na waarom er leden afhaken 
en in hoeverre federaties moeten worden aangepast 
aan de nieuwe grenzen van de gemeentelijke  
 

 
Beetgum, maar dat kan nu niet meer. 
-om dit te bewerkstelligen gaan we over naar een 14-daagse 
keuring. Deze gaat nu plaatsvinden in Franeker, in de 
vergaderlocatie van de Trije.  
-een andere wijziging is dat de geregistreerde handschoen 
mag worden uitgeleend aan een kaatser die zelf niet in het 
bezit van een geregistreerde want is. We denken dat dit een 
verruimende regel is voor degenen die één of twee keer per 
jaar aan een KNKB-wedstrijd meedoen. Er mag niet worden 
uitgeleend aan een kaatser die zich heeft opgegeven voor de 
ranking. 
-het wisselen van kaatshandschoen door een speler wordt 
alleen bij de bovenlijn toegestaan (meer overzicht voor de 
controleurs).  
 

 
 

 

Sponsorbijeenkomst bij Heineken 
 
Op 24 februari jl. organiseerde de KNKB voor al haar  
sponsoren een netwerkbijeenkomst bij Heineken te  
Drachten. We kijken terug op een zeer geslaagde avond  
met een geweldige opkomst van maar liefst 60 gasten!  
Naast onze sponsoren ontvingen we deze avond ook een  
aantal andere gasten waaronder een aantal kaatsers  
met hun partuursponsoren, de PC en potentiële nieuwe  
sponsoren.  
Langs deze weg willen wij u nogmaals bedanken voor uw  
aanwezigheid. In het bijzonder: Heineken voor hun  
gastvrijheid, Hotel Duhoux voor het heerlijke  
stamppotbuffet en onze gastspreker, voormalig technisch 
directeur van SC Heerenveen, Johan Hansma voor zijn  
leuke verhaal. 
 
 



 

 

 
herindeling van 2018.  
Hun onderzoek zal grotendeels bestaan uit het 
houden van enquêtes. 
U wordt t.z.t. gevraagd hieraan mee te werken en uw 
mening te geven.   
 

 

Sportief en met respect! 
 
De KNKB gaat de jeugdkaatsers weer voorzien van 
een flyer waarop onder meer de gedragscode is 
vermeld. Hoe we met elkaar omgaan, wat natuurlijk 
niet alleen geldt voor de kaatsers maar ook voor de 
ouders. We hebben vorig jaar een aantal negatieve 
ervaringen gehad. TC, bestuurders en keurmeesters 
moesten het ontgelden. We gaan de 
(club)scheidsrechters vragen hier streng tegen op te 
treden. We laten onze kaatscultuur niet door deze 
mensen bederven! 
Soortgelijk doen we bij de senioren. Vorig jaar werd er 
veelvuldig geschopt naar de bal en was er op 
verschillende velden verbaal geweld tegen 
keurmeesters. Ook hier zullen de scheidsrechters 
strenger tegen optreden.   
 
 

 
 

 

Keurmeesters op de NK Senioren 
 
De werkgroep NK Senioren wil op de NK Kampioenschappen 
van de Senioren (Pinkstermaandag 16 mei a.s.) de 
keurmeesters anders gaan indelen. De werkgroep wil na 
14.00 uur een eigen groep keurmeesters gaan inzetten. Het 
blijkt ieder jaar weer dat het moeilijk is om zo in de middag de 
lijnen op het hoofdveld bezet te houden. Johannes van der 
Ploeg gaat bezig om vrijwilligers te zoeken, die buiten de 
verenigingen om, na 14.00 uur, de plekken van de reguliere 
keurmeesters willen overnemen. Wie bereid is, kan contact 
opnemen met Johannes. Zijn contactgegevens zijn                
0517 - 39 66 88 en 06 - 497 146 72.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.Faber 
 
 

 


