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Verklaring omtrent gedrag 
 
Helaas moeten verschillende sportbonden weer 

melding maken van een aantal zaken op het 

gebied van seksueel misbruik en ander ongewenst 

gedrag. In de kranten werden recent weer een 

aantal nieuwe zaken naar voren gebracht. 

Derhalve wil de KNKB de verenigingen en 

kaatsscholen weer attenderen op de verklaring 

omtrent gedrag. Degene die binnen de 

vereniging traint, coacht of een functie uitvoert 

waar minderjarigen bij zijn betrokken, moet 

(althans dat wordt sterk geadviseerd) zijn voorzien 

van een dergelijke v.o.g. Op www.knkb.nl/voor 

verenigingen/ gratis vog aanvragen kunt u zich 

laten informeren over de procedure.  

 

 

Zonder respect geen kaatsen  
 
Bij de kaatswedstrijden komt u binnenkort banners 

tegen met daarop de slogan: ‘Zonder respect 

geen kaatsen’. De KNKB wil hiermee een 

bewustwordingsproces ingaan om het 

ongewenste gedrag tegen te gaan. Kaatsers, 

ouders en publiek worden uitdrukkelijk gevraagd 

dit mee te bewerkstelligen. Respect voor elkaar, 

voor de scheidsrechters en de keurmeesters hoort 

bij de cultuur van het kaatsen.  

 

 
 

 

 

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 
 
Het brede overleg over de wedstrijdagenda 2018 e.v. is 

vorige week begonnen en heeft volgende week de tweede 

sessie. In totaal zijn 21 bestuurders, kaatsers en kaderleden 

voor deze sessies uitgenodigd om de toekomstige 

wedstrijdagenda’s te vernieuwen. Dit op het gebied van 

onder andere het aantal wedstrijden, wedstrijdvormen, wijze 

van opmaak w.a., verplichtingen van verenigingen e.d. 

opnieuw tegen het licht te houden.  

Dit houdt in dat de verenigingen het concept w.a. 2018 nog 

niet is toegezonden. De verwachting is dat e.e.a. een 

maand vertraging gaat opleveren. Wel is het de bedoeling 

dat de concept-fase flink ingekort gaat worden, dit om na 

de zomer de w.a. al definitief te kunnen maken.  

Na toezending van het concept (rond 1 juni) krijgen de 

verenigingen een maand de tijd hun wensen in te dienen.    
 

In tegenstelling tot eerdere berichten worden de 

verenigingen verplicht wanneer zij zich met een partuur 

aanmelden voor het NK Senioren op Pinkstermaandag, zij 

TWEE keurmeesters opgeven. Om de diverse velden op de 

Hertog van Saksenlaan en dit jaar ook weer op het Sjûkelân 

te kunnen bemensen, komen we anders ontzettend in de 

knel. Normaliter moeten de keurmeesters de gehele dag ter 

beschikking staan. Echter de werkgroep is bezig een groep 

keurmeesters te formeren die de taak van de reguliere 

keurmeesters na 14.00 uur gaat overnemen. Mochten er 

keurmeesters zijn die ook na 14.00 uur kunnen fungeren, dan 

horen wij dat graag van u op info@knkb.nl. 

 

Nieuwe wedstrijdkleding FB Oranjewoud 
 
We hebben erg veel positieve reacties gehad op de nieuwe 

wedstrijdkleding. Een prachtige representatieve uitstraling.  

Met dank aan onze hoofdsponsor FB Oranjewoud! 
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Abonnement op Keats! 
 
Wie wil kan nog een abonnement opnemen op 

ons prachtige bondsorgaan Keats!  

Zie www.knkb.nl/knkb/keats! 

 

 

Langere voetbalcompetitie 
 
De KNKB heeft een gesprek gevoerd met de 

competitieleiders van de KNVB. Het voetbal-

seizoen schuift een paar weken op. Dit betekent 

dat het voetbalseizoen eind mei eindigt en de 

play-offs begin juni worden gespeeld. Het doel 

van de KNKB is dat de play-offs bekort gaan 

worden naar max. 2 wedstrijden. Overigens 

worden de kaatswedstrijden voor de jeugd in mei 

al op de zondag gepland. 

Verder begint het voetbalseizoen later. In 

september wordt eerst gestart met de 

bekercompetitie, deze mogen doordeweeks 

worden gespeeld en daarna met de reguliere 

competitie. Dit geeft nog mogelijkheden om in de 

eerste week van september nog een volledig 

kaatsweekend voor de jeugd af te werken. 

Deze regeling wordt landelijk ingevoerd. Met ons 

hebben een aantal andere bonden aan de bel 

getrokken. Dit betreffen hoofdzakelijk die 

sportbonden die ook gebruik maken van  

voetbalaccommodaties en –velden.  

 

 

 
 

 

Wekelijkse column Rynk Bosma 
 
Vanaf heden kunt u wekelijks op onze site een column van 

Rynk Bosma lezen. Hij geeft daarbij zijn bespiegelingen over 

het kaatsen van het voorbije weekend. De eerste staat er 

inmiddels op. Rynk is ook onze redacteur van de Keats!   

 
 

Productenboek 
 
Het productenboek wat de KNKB voor u kan betekenen 

ofwel kan faciliteren, wordt weinig geraadpleegd. Via 

www.knkb/voor verenigingen/ondersteuning wordt u 

hierheen geleid. Interessant om eens door te nemen. 
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