
 

Gespreksnotitie regioledenberaad op 25 oktober 2016 te Ferwert, 27 oktober 

te Exmorra en 1 november te Tzummarum 

 

Het is belangrijk dat verenigingen meepraten om de richting van de KNKB te bepalen. De 

vereniging- en kaatsbesturen worden dan ook van harte uitgenodigd deze regioledenberaden bij te 

wonen. Allerhande onderwerpen zullen aan bod komen en ook de onderlinge kennisdeling over de 

diverse onderwerpen zoals het werven en behoud van (jeugd)leden is erg belangrijk. Andere 

onderwerpen zoals het aantrekkelijk maken van ledenwedstrijden, competities e.d. en het beter 

benutten van de federaties zijn in Ferwert en Exmorra besproken. 

Kortom, deze overleggen zijn een must voor elke kaatsbestuurder!  

Overleg Ferwert (notulist G. Faber) 

Aanwezig:  afgevaardigen van 8 kaatsverenigingen, 1 federatie 

  5 kaderleden, 5 hoofdbestuursleden en de directeur 

Voorzitter Wigle Sinnema opent de vergadering. Er is bewust niet gekozen voor een agenda en dat de 

verenigingen zelf met gespreksonderwerpen moeten komen. Uiteraard zijn alle onderwerpen 

bespreekbaar. Inmiddels is er al een overleg geweest met de verenigingen die hoofd- en eerste 

klaswedstrijden organiseren waardoor het niet direct de bedoeling is om onderwerpen uit het 

wedstrijdregime te gaan bespreken. 

 

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

Wat moeten/kunnen we jeugd bieden om lid te worden en/of te blijven? 

 -probeer een goede jeugdcommissie op te zetten met een jeugdbeleidsplan (kopieer van 

 andere verenigingen) 

 -biedt niet alleen een training aan maar maak er een pakket van met ledenwedstrijden, 

 competitie en bindingsactiviteiten 

 -federatie er veel meer bij betrekken, zij organiseren trainingen en wedstrijden in de directe 

 omgeving 

 -laat de jeugdcommissies het overleg voeren met de federatie 

 -organiseer evt. trainingen/wedstrijden (rouleren) met andere verenigingen  

 -probeer in je eigen dorp met andere verenigingen samen te werken, op wat voor manier 

 dan ook 

 -vertel succesverhalen en hun werkwijze in de nieuwe Keats! 



De 20+ kaatsers vinden steeds minder de weg naar het competitiekaatsen en de ledenwedstrijden. 

Wat kunnen/moeten we hier aan doen? 

 -wees creatief met andere spel- of wedstrijdvormen (zachte bal) 

 -combi’s van wedstrijden/wedstrijdvormen 

 -combi’s met omliggende verenigingen 

 -maak e.e.a. gezellig met bbq, een goede nazit e.d. 

 

Hoe gaan we om met de problemen van het eenlingenbeleid? 

 -er wordt door een vereniging gemeld dat er problemen zijn geweest die we niet willen, wat 

 vinden de andere verenigingen hiervan? 

 -de aanwezigen waren unaniem van mening dat een eenlingenbeleid moet blijven bestaan 

 -de regels zijn goed maar de uitvoering niet 

 -nu ligt de verantwoording bij de beide kaatsbesturen, het zou goed zijn als er een toetsing 

 vanuit de KNKB kwam 

 -Voor de KNKB is dit onmogelijk  

 -Wigle vraagt de verenigingen of iedereen vindt dat er een probleem is en indien men dat 

 vindt, kom met alternatieven of voorstellen 

 -indien er een KNKB-kaatser in  lagere categorie (max. 1 lager) is, kan er geen sprake zijn van 

 een eenling  

 

Hoe/wanneer gaan we een nieuw beleidsplan opzetten? 

 -de KNKB wil een beleidsplan voor een kortere periode, waardoor we sneller kunnen inspelen 

 op ontwikkelingen 

 -wel moet er een duidelijke visie en missie worden opgetekend 

 -huidig beleidsplan loopt in 2017 af 

 -het hoofdbestuur gaat een plan van aanpak maken 

 

Hoe lossen we het probleem van het te kleine aantal scheidsrechters op? 

 -wat moeten we een scheidsrechter bieden? 

 -het imago moet verbeterd worden 

 -we moeten de scheidsrechters beter steunen 

 -zijn er clubscheidsrechters die KNKB-scheids willen worden? 

 -op welke wedstrijden zijn scheidsrechters noodzakelijk? 

 -laat een KNKB-scheidsrechter pas in de middag beginnen 

 -houdt exit-gesprekken 

 -zet jeugd als scheidsrechter in bij wedstrijden in de jongste categorieën 

 

Hoe voldoet de nieuwe website en Keats! ? 

 -hinder van de zwevende rode balk 

 -onderwerpen zijn soms moeilijk te vinden 

 -De Keats! is prima, er staan wel fouten in 

 -per jaar maximaal 4-6 uitgave’s van de Keats! 

 -de communicatie is door de website, Keats! en nieuwsbrieven goed verbeterd  

  



Overleg Exmorra (notulist J.Siegersma) 

Aanwezig: circa 30 personen. 

HB: Wigle Sinnema, Alida Breeuwsma, Lolke Jan Dijkstra, Monique Bartels en Johannes Siegersma 

Vereniging ondersteuner: Henk Haar. 

Verenigingen:  

Gaast-Ferwoude, Workum, Kimswerd, Makkum, Exmorra, Pingjum, Witmarssum, Zurich, Easterein, 

Goenga, Wommels, Tzum, Reahus-Turns, Schettens-Longerhouw en Bolsward. 

Federatie Sneek e.o., Wûnseradiel-Bolsward-Workum en de Reglementen commissie 

Wat is er besproken: 
- Jeugdpartijen dubbel zaterdag zondag combi leden wedstrijden 
- Samengaan van kleine verenigingen, samenwerkingsverband 
- Financieel steeds lastiger om de zwarte cijfers te maken, terugloop middenstand, minder 
 sponsors 
- Eenlingenbeleid 
- Wedstrijdagenda (wedstrijden in de bouwvak) 
- Regiowedstrijden van afgelopen jaar. Wat zijn de ervaringen ? 
- Opgave wedstrijden website 
- Vrijwilligers/ keurmeesters vereenvoudiging wedstrijden 
- Ranking: del op nul beginnen 
- Vrije formatie  
- Te weinig keurmeester op NK senioren 
- Gedrag binnen jongenscategorie 
- Toegewezen wedstrijden 
- Sluiting school minder jeugdleden 
- Wedstrijddagen zaterdags  
- Afdracht contributie: is nu gebaseerd op recente aantal leden. 
 
Jeugdpartijen 
Verenigingen hebben soms twee wedstrijden in het weekend; ledenpartijen en KNKB wedstrijden. 
Hierbij is de belasting voor bestuurders te veel. 
 
Keurmeesters. 
De meeste keurmeesters zijn op leeftijd. Weinig jongere keurmeesters in de leeftijd van 20-50 jr. 
Persoonlijke benadering levert meer op dan indelen zonder te vragen. Vereenvoudiging van 
wedstrijden met minder keurmeesters is dan een optie. 
Bij NK senioren worden namen vermeld maar vervolgens komen deze personen niet. 
Misschien hierin ook de categorie 50 plus en 55 plus in betrekken d.m.v. maken van een poel. 
 
Scheidsrechters. 
Vervuiler laten betalen. Kaatsers ook bijdrage laten leveren? Beloning mag ook hoger. Twee 
scheidsrechters voor de hoofdklas? 
 
 
 
  



Eenlingenbeleid 
Wat als er in de eerste ring geen club is om aan te sluiten. Dan geen keus meer immers 2e ring mag 
niet. 
Verenigingen zijn als voorbeeld genoemd in eenlingen brief verenigingen terwijl aan het begin van 
het seizoen duidelijk is afgewogen en besproken of er inderdaad sprake is van eenling. Jeugd begint 
in de loop van het seizoen toch weer.  Zodoende is dan geen sprake meer van eenling volgens andere 
verenigingen. 
 
Trainingen jeugd 
Rouleren en combineren met naast gelegen verenigingen met weinig jeugd. Zie voorbeeld 
Vrouwbuurt, Oude Leij en Ouwe Syl. Trainers tekort is nog actueel. 
 
Gedrag jeugd 
Tijdens jongens wedstrijd veel ongewenst gedrag van kaatsers. Verenigingen en scheidsrechters hier 
sneller actie in ondernemen. Durf in te grijpen., ook tijdens de wedstrijd en desnoods de wedstrijd 
eerst staken. Moet gesteund worden door alle partijen TC, vereniging, scheidsrechter en KNKB. 
Scheidsrechter is de baas.  Opstellen van een 5 punten regel ! 
 
Regio wedstrijden 
Hoe zijn deze het afgelopen seizoen verlopen. Hoe verder te organiseren. 
Opmerking GF: Was wisselend. De organisatie moet onderling door de federatieplanners in de regio’s 
worden georganiseerd. 
 
Wedstrijden & Ranking 
Warren van der Veen mailt zijn punten naar Tjeerd Dijkstra! 
Geen 2e klas partijen meer maar 1e klas onbeperkt. 
Te weinig wantenkeuringen geweest in de laatste helft van het seizoen. 
 
Klassementen uitreikingen Leeuwarden 17 september 
Jeugd heeft te weinig aandacht gekregen. Besproken is hoe dit is ontstaan. 
Uitnodigingen hiervoor zijn te laat verstuurd. 
Opmerking GF: de meeste uitnodigingen zijn op  2 of 5 september naar betrokkenen verzonden. Kan 
ook niet eerder vanwege controle op de klassementstotalen.  
 
Website en Keats 
Verslagen worden niet gepubliceerd maar gelinkt naar de eigen website van de vereniging. Uitslagen 
worden wel vermeld. 
Keats! is beter dan voorheen. Misschien nog wel te vaak. Meer in zomer en minder in winter ? Meer 
aandacht voor jeugd in Keats! 
  



Overleg Tzummarum (notulist T. van der Meulen) 

Gespreksnotities regioledenberaad op dinsdag 1 november 2016 te Tzummarum 

Aanwezig 27 personen van verenigingen en federaties en VO ondersteuner Siemke Andela. 

Daarnaast het HB met Wigle Sinnema, Alida Breeuwsma, Lolke Jan Dijkstra, Johannes Siegersma, 

Tjeerd Dijkstra en Monique Bartels. 

Bondsbureau, Tetman van der Meulen(notulist). 

Verenigingen : OKK Bitgum, VvV Berlikum, Sla Raak Ingelum, VvV Menaam, Foarut Marssum, 

Bolsward, Eendracht Harlingen, Willem Westra Arum, Minnertsga, VvV Tzummarum, Sjirk de Wal 

Dronrijp, Jan Bogtstra Franeker en  Moed en Volharding Dongjum. 

Federaties Menaldumadeel en Barradeel. 

Gespreksonderwerpen: 

Toekomst Kaatsen 

- Eenlingenbeleid 

- Aantal prijzen 

- Jeugdzaken 

- Gedrag op kaatsveld 

- Overgang jeugd-senioren 

- Website 

- Keatsaginda 2016 (boekje) 

Toekomst Kaatsen 

Ontwikkel als organisatie een sort Delta-plan voor het kaatsen om de zowel het ledenverlies, dalende 

aantal aangesloten verenigingen en het dalend aantal toeschouwers bij de wedstrijden tegen te 

gaan. 

 Om dit te bekosten zal een hogere/specifieke aanvraag richting Provindie Friesland gedaan moeten 

om dit plan te ondersteunen en te dragen. 

Als punten worden genoemd:  

- Aantrekkelijkheid bij verenigingen vergoten 

- Schoolkaatsprojecten intensiveren en verder uitdragen en binnen verenigingen aanzetten 

- Initiatief bij de jeugd leggen 

- In Bolsward doet men een proef om een gehele wijk uit te nodigen voor de heren hoofdklas 

wedstrijd in 2017 en gratis entrée te geven 

 

 

 



Eenlingenbeleid 

In deze bijeenkomst zijn er voor en tegenstanders en de volgende punten worden naar voren 

gebracht voor verdure uitwerking en in de volgende regiovergaderingen en de AV van 2017 als beleid 

opnieuw als agendapunt uit te werken. 

- De verenigingen Ried en Peins hebben oneigenlijk gebruik gemaakt van de regeling 

- Het woordje kan en wil wordt verschillend geinterpreteerd en wellicht moet dit anders 

worden geformuleerd 

- Indien er aanvulling uit de 1e onderliggende categorie mogelijk is, dan kan er niet van deze 

regeling gebruik worden gemaakt 

- Kan het ook gelden voor een 4e c.q. 7e speler? 

Aantal Prijzen 

Reductie van het aantal prijzen bij jeugdwedstrijden met een minimale deelname. Zeker bij de 

verliezersronde terug naar 1 prijs. 

Federaties 

Dit punt wordt gedurende de vergadering erbij gezet. Dit roept vraagtekens op bij verschillende 

federaties hoe e.e.a. komt bij de fusie van verschillende gemeentes. In het verleden is hier al een 

standpunt over ingenomen, om de federaties zoals deze er nu zijn te handhaven en te ondersteunen 

vanuit de KNKB. Indien in de toekomst blijkt dat er samenvoegingen van federaties nodig zijn, dan zal 

ook hier de nodige steun vanuit de KNKB worden gegeven.  

Verder blijkt dat er bij de federaties op verschillende wijze om wordt gegaan met selectiespelers. Dit 

is al seen punt van aandacht en In het winterseizoen komt ere en beleidslijn om overall op dezelfde 

wijze hier mee om te gaan. 

Jeugdzaken, gedrag op kaatsveld, overgang jeugd-senioren 

Het gedrag van jeugdspelers en soms ook ouders is regelmatig ontoelaatbaar en dat doet zich voor in 

onheuse bejegeningen van clubscheidsrechter/keurmeester en soms bestuurder van organiserende 

verenigingen. Hierdoor zijn in het afgelopen seizoen een aantal vrijwilligers tijdens de wedstrijd 

opgestapt. Dit kan en mag niet worden toegestaand en er zal direct tegen moeten worden 

opgetreden. Door het scheidsrechters tekort bij de KNKB zijn er op bijna alle jeugdswedstrijden geen 

KNKB-scheidsrechters meer. Dit wordt dan opgevuld door clubscheidsrechters(wel of niet opgeleid) 

Vanuit de aanwezigen worden de volgende eventuele oplossingen aangedragen: 

- Lengte speeldag inkorten; spelen op tijd of vorm wijzigen 

- 3x kaatsen 

- Stilleggen wedstrijd en spelers/ouders aanspreken op hun gedrag of eventueel verwijderen 

In het aankomende seizoen en wellicht daaropvolgende seizoenen ook zal er steeds meer een 

beroep op clubscheidsrechters worden gedaan, hier zijn al de leden van de werkgroep 

scheidsrechters mee bezig en uit te werken. Zij komen met voorstellen hierover en zullen zodra als 

mogelijk is mee in de publiciteit treden. 

Overgang van jeugd naar de senioren is al een jarenlang terugkomend item en blijft ons allemaal als 

belanghebbenden bezig houden. Tijdens deze avond worden als suggesties nog meegeven altijd 3x  

te laten kaatsen, tijdens 1e cyclus altijd 2e klas del. en spcifieke begeleiding op deze groep zetten. 



Keatsaginda 2016(boekje) 

Waarom staan hier een aantal uitgelichte wedstrijden in oranje lettertype? (kippetjespartij) 

Website 

Men is over het algemeen wel content met de verbeterde website. De volgende opmerkingen 

worden nog gemaakt: 

- Rode balk staat over de foto’s heen – storend 

- Men mist informatie over muurkaatsen/OneWall 

- Link naar de federaties werkt niet goed 

- Men mist de link naar Keatsmuseum en Freonen Keatsmuseum 

Over de volgende stellingen werd nog een mening gevraagd van de aanwezigen: 

- Keats  aantal edities  niet minder vaak  

Ingezonden stukken rubriek erbij inbrengen 

Huldigingen  artikel over plaatsen 

Jeugdbeleid ver. artikel over plaatsen 

Sinnema sloot de avond om 21.25 af. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overleg Wargea, 3 november 2016 (notulist G.Faber) 

 
Aanwezig: circa 25 personen. 

HB: Wigle Sinnema, Tjeerd Dijkstra, Lolke Jan Dijkstra, Monique Bartels en Johannes Siegersma 

Vereniging ondersteuner: Henk Haar. 

Verenigingen:  

KV’s te Grou, Redúzum, Húns-Leons, Winsum, Mantgum, Hommerts-Jutryp, Huizum, Wargea, 

Weidum en Easterlittens. 

Federaties 
De federaties hebben momenteel onderling teveel verschillende regels. Kunnen de regels op elkaar 
worden afgestemd? 
Bij het instellen van regiowedstrijden is ook getracht de regelgeving gelijk te maken. Dit is nog niet 
overal het geval maar is wel de insteek. 
 
Beleid uitzetten bij de jeugd 
De TC mag bij de wedstrijden maximaal 6 kaatsers uitzetten. Dit is niet bij alle verenigingen bekend. 
Kunnen dit soort beleidsregels ook op de site worden vermeld? 
Wordt voor gezorgd. 
-Waarom wordt er eigenlijk uitgezet? De betere spelers worden door dit systeem benadeeld. Dit 
wordt bij de jeugd in beperkte mate gedaan om de wedstrijdlijst evenwichtiger te houden. 
 
Eenlingenbeleid 
-Een oplossing zou zijn minder afdelingswedstrijden organiseren. 
-Juist meer vrije formatiewedstrijden plannen bij de categorie Jongens. 
-Kan het eenlingenbeleid ook worden uitgebreid naar de categorie Junioren? 
 
Wedstrijdagenda 
De verenigingen te Winsum en Oosterlittens hebben wat problemen over de hun toegewezen 
wedstrijden. Er wordt in de komende tijd contact met hen opgenomen. 
-De wedstrijdagenda wordt nu zodanig verzonden dat alle mailadressen zichtbaar zijn. Dit behoort in 
BCC. 
Wordt voor gezorgd. 
-Wat kunnen we doen aan de vele wedstrijden binnen een federatie? Deze vraag wordt 
meegenomen naar het overleg met het Overkoepeld Bestuur van de federaties. 
-In hoeverre kunnen we jeugdwedstrijden korter maken? Geen verliezersronde meer plannen? 
Wedstrijden organiseren met maximaal 3 omlopen? 
 
 
Gedrag 
Er gaat mbt ongewenst gedrag een protocol op worden opgemaakt. Hierin moet duidelijk worden 
wat hierbij de rol van de vereniging is.  
 
Communicatie – website - Keats! 
-mooi, goed 
-in winter minder uitgaven 
-nieuwsbrief zodanig inrichten dat je je kunt aanmelden en afmelden 



-rode balk hinderlijk 
-moeilijk puntenklassementen in te vullen 
 
Reglementen vs. richtlijnen 
In het kaatsreglement wordt gesproken over richtlijnen voor de prijzen. Wat is daar nu de status van? 
Het zijn richtlijnen. Het zijn niet bepalende regels, men kan er van af wijken. 
Wellicht is het handiger deze richtlijnen niet langer in het Kaatsreglement te vermelden maar in het 
Draaiboek Wedstrijddag. 
 
 
 


