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Loting wedstrijden 
 
De lotingen van de rankingwedstrijden Dames en Heren en 
de NK’s vinden vanaf dit seizoen plaats op het 
Bondsbureau. Iedereen die zich betrokken voelt, is van 
harte welkom om op de dinsdagavonden, vanaf 20.00 uur, 
deze lotingen bij te wonen.  
 

 
Invoeren uitslagen wedstrijden 
 
We vragen hierbij nadrukkelijk de verenigingen om de 
uitslagen van de wedstrijden op knkb.nl in te voeren. Op 
die wijze worden namelijk de jaarklassementen 
bijgehouden.  

 
 

Tweede stelmoment - cyclus 
 
Herenkaatsers, de opgave voor het tweede cyclus dan wel 
stelmoment is tot maandag, 20 juni tot 14.00 uur. De 
derde is op maandag, 1 augustus tot 14.00 uur. 
 
Dameskaatsers, voor jullie is deze opgave tot maandag,  
11 juli tot 14.00 uur.  
 

 

Afdelingswedstrijd te Bitgum wordt open 
wedstrijd 

 

Er is besloten de afdelingswedstrijd voor Senioren, tijdens 
de Van Aismadagen op zaterdag 27 augustus, voor iedere 
vereniging open te stellen. Dit betekent dat de wedstrijd 
niet langer op basis van uitnodiging is, maar elke 
vereniging kan zich met een partuur inschrijven.  
Nadere details zoals aanvangstijd, één of meerdere 
parturen per afdeling, moeten nog worden ingevuld.  
 
 

 

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.  

  
Nieuwe d.e.l.-shirts 
 
Muta Sport te Leeuwarden heeft nieuwe d.e.l.-shirts 
beschikbaar. Vanaf nu kunnen verenigingen bestellen  
via jose@mutasport.nl.  
Lees verder op: 
http://www.knkb.nl/pageid=13294/Kleding_del.html  
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Gestuurde loting 
 
De gestuurde loting voor wisselende tegenstanders  
vraagt bij tien parturen om een serie van 9 wedstrijden. In 
een dergelijke serie krijg je 9 verschillende tegenstanders 
in de eerste omloop.  Ook wordt er op gelet hoe vaak men 
het aantal keren nrs. 9 en 10 of in het tweede blokje wordt 
geloot. Dit wordt zo veel mogelijk evenredig verdeeld. 
Omdat er voor de PC geen 2 maal 9 wedstrijden v.f. 
beperkt zijn, is de gestuurde loting zodanig aangepast dat 
de eerste serie is verkleind.  
 
Er is namelijk voor gekozen de serie voor de PC compleet 
(op 9) te houden om de kwalificatie op deze wijze voor 
iedereen gelijk te houden.  
Dat betekent dat bij de heren hoofdklas te Damwoude de 
nieuwe serie gestuurde loting begint. Dit kan betekenen 
dat parturen in deze nieuwe serie in het begin 
tegenstanders krijgen, die ze al in de eerste (onafgewerkte 
serie) hebben gehad. 
Bij de Dames v.f. beperkt (8 parturen) is er geen probleem, 
daar zijn voor hun PC precies 2 series van 7 wedstrijden. 

 
 
 
 

 

 

Wedstrijdzaken 
 
Aankomend seizoen worden de activiteiten m.b.t. 
wedstrijdzaken weer op het bondsbureau verricht. 
Tetman van der Meulen neemt dit voor zijn rekening.  
Tetman is bereikbaar op 0517-745104 of 06-27457341 
t.vandermeulen@knkb.nl. Bij calamiteiten is Tetman ook 
in het weekend bereikbaar. Als er bij die zaken (zoals 
afgelastingen) direct beslissingen moeten worden 
genomen, wil hij graag vooraf betrokken worden.  
Tetman vraagt de verenigingsbesturen het Draaiboek 
Wedstrijddag te raadplegen.  
 
Hierin zijn nagenoeg alle zaken opgenomen die nodig  
zijn om een KNKB-wedstrijd volgens de normen van het 
Kaatsreglement te organiseren. Het Draaiboek 
Wedstrijddag staat op knkb.nl>Voor 
Verenigingen>Wedstrijd-informatie. 
 
Wat we verder nog van de verenigingen willen vragen 
om de uitslagen van de wedstrijden door te zenden naar 
sport@lc.nl (vanaf jongens/meisjescat. en ouder), 
sport@frieschdagblad.nl en jbraaksma@planet.nl en  
de ingevulde wedstrijdlijsten op te sturen naar 
info@knkb.nl.  
 

 

Experiment niet direct bovenslaan 
 
Op zaterdag, 6 augustus vindt er in Kimswerd bij de kv 
De Helfrichs een experiment plaats. Daar wordt een 
wedstrijd georganiseerd waarbij niet in één keer boven 
mag worden geslagen. Er is voor deze datum gekozen, 
omdat er die zaterdag geen reguliere KNKB senioren- of 
juniorenwedstrijden zijn gepland. 
De inschrijving staat open voor elk v.f.-partuur, vanaf 
hoofdklas t/m 2de klas en uiteraard ook voor parturen die 
niet regelmatig op de KNKB uitkomen. 
Deze wedstrijd telt vanzelfsprekend niet mee voor de 
ranking en de jaarklassementen.  
 

 

Cursus kaatstrainers 2 en 3 
 
Dit voorjaar hebben in Sint Annaparochie, Morra-
Lioessens, Balk en Beetgum zo’n 30 enthousiaste 
kaatsliefhebbers deelgenomen aan de Kaatstrainer 2 
opleiding. De Kaatstrainer 2 opleiding leidt op tot 
assistent-trainer en is uitermate geschikt voor eenieder 
die wekelijks helpt bij het geven van trainingen of jeugd 
begeleidt bij het competitie kaatsen.  
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Tekenmoment businesspartner Speedbooks 
en supplier Tres  
 
Donderdag 2 juni heeft het officiële tekenmoment 
plaatsgevonden  van de eerste Businesspartner van de 
KNKB, Speedbooks rapportage software. Tevens werd de 
sponsorovereenkomst met Tres Internet getekend. Zij zijn 
een nieuwe Supplier van de KNKB. 
Speedbooks is een geheel nieuwe sponsor en Tres was al 
BordClub sponsor, maar is nu Supplier van de KNKB 
geworden. 
De KNKB wil deze sponsoren en natuurlijk ook alle andere 
sponsoren, hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de 
kaatssport! 
 
 

 
 
 
 
 
G.Faber 
 

 
Ook is de Kaatstrainer 2 opleiding ideaal als opstap naar 
de Kaatstrainer 3 opleiding. Deze leidt op tot zelfstandig 
trainer/coach. Van de huidige 30 deelnemers hebben al 
zo’n 10 liefhebbers toegezegd in september door te gaan 
met de Kaatstrainer 3 opleiding, een mooi succes! 
 
In april is de FB Oranjewoud Kaatsacademie gestart met 
het opzetten van een ontwikkelgroep voor de 
trainer/coach opleidingen. Deze ontwikkelgroep is 
opgezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
“Fryske Spul” door middel van het opleiden en 
begeleiden van trainers en coaches. De hoofdtaak van 
deze ontwikkelgroep is het bedenken, ontwikkelen en  
 
uitvoeren van activiteiten voor (toekomstige) trainers en 
coaches met als doel het verbeteren en borgen van de 
kwaliteit van de trainingen van het “Fryske Spul”. De 
ontwikkelgroep bestaat uit Siemke Andela, Leonie v/d 
Graaf, Bouwe de Boer, Jan de Groot, Durk v/d Leest en 
Hille Saakstra. 
 
Meer weten over de trainer/coach opleidingen of de 
ontwikkelgroep? Neem contact op met Hille Saakstra 
h.saakstra@gmail.com  
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