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AV 16 maart a.s. Bloemketerp 
 
De Algemene Vergadering is 0p donderdag, 16 
maart 2017, om 19.30 uur. Naast de verantwoording 
over 2016, wordt de begroting 2017 en het jaarplan 
2017 besproken. 
Idem v.w.b. het Eenlingenbeleid. De bond  wil dat 
de verenigingen zich hierover uitspreken. Het 
voorstel is dat de regeling gelijk blijft, maar dat de 
aanvraag wordt verzwaard. 
We hopen op recreatiecentrum Bloemketerp te 
Franeker veel verenigings- en federatiebesturen te 
kunnen begroeten! 
 

M.i.v. 2017 nieuwe wanten voor Dames 
 
Met ingang van dit nieuwe seizoen moeten de  
dameskaatsers zijn voorzien van een nieuwe 
kaatshandschoen. Zie voor de volledige regels 
hieronder: 

Rankingspelers Dames op alle 

KNKB-wedstrijden (v.f. – d.e.l. – 

afd.) 

m.i.v. 

seizoen 

2017 

Niet-rankingspelers op alle v.f. en 

d.e.l. wedstrijden van de Dames 

m.i.v. 

seizoen 

2017 

Niet-rankingspelers op 

afdelingswedstrijden van de 

Dames 

Niet eerder 

dan seizoen 

2018 

 
 

 

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.  

  
 Wedstrijdzaken 
 
De volgende zaken worden voor aankomend seizoen gewijzigd: 
 
-vervroegde opgave deelname wedstrijden, is nu tot 
MAANDAGVOND, 19.00 UUR! 
 
-Zijlijnen bij opslag senioren, junioren en dames. 
 
-Bij absentie wordt voortaan bij alle d.e.l. wedstrijden via 
opschuiven van onderaan de lijst, zoveel mogelijk op functie, 
aangevuld. Voorheen was dit alleen bij de jeugdcategorieën. 
 
-Vereenvoudigde wedstrijdorganisatie geldt naast de 
jeugdcategorieën, 30+ en 50+, nu ook voor de Dames 1ste klas  
en de Heren 2de klas. Dat betekent per veld alleen  
keurmeesters op de zijkanten en de boven. Geen middellijn  
en geen ‘blokjerinners’. Zie verder het draaiboek wedstrijddag 
via www.knkb.nl/voor verenigingen/wedstrijdinformatie. 
 
De verenigingen mogen op afdelingswedstrijden onbeperkt 
vrije reclame voeren. Uiteraard mag geen reclame worden 
gemaakt voor sigaretten e.d. Houdt dit in dat de vereniging in 
andere kleuren gaat kaatsen dan wil de bond dat graag weten 
i.v.m. de kleuren die op de NK-lijsten worden vermeld.  
Wel blijft eenheid van tenue van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.knkb.nl/


 
 

Aanvang wedstrijden 
 
De verenigingen, die hun wedstrijden voor de 
senioren en dames om 12 uur in plaats van 11 uur 
willen laten aanvangen, kunnen dit bij 
wedstrijdleider Tetman van der Meulen bekend 
maken? Een mailbericht voor 7 maart a.s. is 
voldoende. Dan kan de goede aanvangstijd nog in 
de Keatsaginda worden meegenomen.  
 

Opgave deelname rankingswedstrijden 
 
De opgave voor de ranking bij zowel de dames als 
de heren staat weer open. Tot maandag, 27 februari 
a.s. om 09.00 uur kunnen de parturen zich opgeven. 
 

Borg wedstrijdkleding 
 
FB Oranjewoud steekt de heren en dames van de 
hoofd- en eerste klas weer in nieuwe 
wedstrijdkleding. Bijzonder is hierbij dat de kaatsers 
hiervoor € 75,- borg moeten betalen. Hiervoor 
kunnen ze drie jaar lang deze kleding gebruiken. We 
zijn overgegaan naar de borg, omdat veel kleding 
niet weer werd ingeleverd waardoor de bond veel 
geld moest uitgeven om nieuwe kleding aan te 
schaffen. 

 
 

Regioledenberaden 
 
Inmiddels zijn de regioberaden weer afgerond. We 
mochten de afgevaardigden van 47 verenigingen en 
5 federaties verwelkomen. In een prima sfeer en op 
een constructieve wijze vonden de overleggen 
plaats. De gespreksnotities vindt u via  
www.knkb.nl/actueel/kaatsnieuws 
 

 
 

Opfleuren vergaderlocatie KNKB 
 
Inmiddels is de vergaderlocatie van de KNKB in sporthal De Trije 
opgeknapt. Het is een prachtig geheel geworden! Met dank aan 
BB Schilders te Dronrijp, Woninginrichting Tjerk de Jager te 
St.Anne en Reitsma Reclame te Beetgum.  

 

 

Positief advies AV-commissie Financiën 
  
De AV-commissie Financiën heeft positief gereageerd op de 
begroting 2017. Hierdoor kon de KNKB per 1 januari van start 
gaan. Het volledige advies wordt gezamenlijk met de andere 
AV-stukken naar de verenigingen opgestuurd. De stukken 
worden per 16 februari verstuurd.  
Op de AV kunnen de verenigingen de begroting 2017 wel of niet 
goedkeuren. Op de AV wordt eveneens de Jaarrekening 2016 
behandeld. 
 

Tekort aan controleurs kaatshandschoenen 
 
Helaas hebben we dit jaar ook weer een tekort aan 
handschoenencontroleurs. Willen de verenigingen nagaan, nu 
de ledenvergaderingen weer voor de deur staan, of jullie leden 
hebben die zitting willen nemen in de werkgroep 
Kaatshandschoenen? 

 
 
 

http://www.knkb.nl/actueel/kaatsnieuws


 

 
 

Gedrag op en rond de velden 
 
Een belangrijk item wordt dit jaar het (ongewenste) 
gedrag op en rond de velden. We willen dat men 
elkaar respectvol benaderd. We hebben de laatste 
jaren meegemaakt dat keurmeesters en 
scheidsrechters onheus worden bejegend. Ook 
kregen de bestuurders van verenigingen er soms 
verbaal van langs. Zelfs een aantal ouders hebben 
hier een handje van. Afgesproken is hier met z’n 
allen tegen op te treden. Geadviseerd wordt dat 
scheidsrechters, kaderleden en bestuursleden voor 
wedstrijden in een kort overleg hier aandacht voor 
hebben. Wat kunnen we verwachten? Hoe doen we 
het met de controle van de kleedkamers? Wat doen 
we met lastige kaatsers en ouders? 
Een soort protocol is opgemaakt en wordt vermeld 
in het Draaiboek Wedstrijddag.  
Zie www.knkb.nl/voor verenigingen/wedstrijdinfo 

 
 

Belgische deelname op PC 2018? 
 
Op één van de regioledenberaden kwam het al aan de orde: 
komt er deelname van Belgische kaatsers op de PC van 2018? 
Deze vraag werd door de PC aan de KNKB gesteld omdat 100 
jaar geleden een Belgisch partuur de PC won en daarnaast zou 
in het kader van Kulturele Haedstêd internationale deelname 
welkom zijn. De KNKB is van mening dat Belgische kaatsers in 
2018 aan de PC moeten kunnen deelnemen. Wel is de 
voorwaarde gesteld dat zij een goed niveau moeten hebben en 
dat ze hen via de keats-off moeten plaatsen. Binnenkort is er 
opnieuw overleg tussen de Koninklijke PC en de KNKB. Daar 
wordt e.e.a. definitief besproken. Op de AV wordt u verder 
geïnformeerd.  
 
 
 
G. Faber 
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