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Website als strategisch
instrument
Veel sportclubs hebben al een
website. Soms mooi maar niet
functioneel, soms functioneel maar
niet mooi. Soms door een goedwil-
lende amateur gestart, maar door
tijdsproblemen nooit actueel.
Soms heeft u de pech dat de ver-
enigingsnaam al als domeinnaam
is geregistreerd en in het ergste
geval heeft de goedwillende 
amateur de domeinnaam laten
registreren en voert de site geheel
buiten de invloed van het bestuur.

Tekst Sportscan  

Internet is een professionele bedrijfstak
geworden die het 'zolderkamerwerk' is 
ontstegen. Naast een mooi uiterlijk zijn 
functionaliteit, snelheid en communicatie
belangrijke aspecten. In veel gevallen is er 
nog geen duidelijk stappenplan over de club
en het internet.Volgend stappenplan helpt u
verder op weg.

Sommige onderdelen van het stappenplan
komen wellicht wat ‘zwaar’ over, maar
bedenk dat een website een verlengstuk is
van uw eigen club. Uw identiteit en gewenst
imago moet er straks op zijn terug te vinden.
Daarom mag er geen stap ontbreken.
Een website vormt een dynamisch onderdeel
van uw club en zal - als het goed is - 
niet ophouden zich verder te ontwikkelen.

Stap 1
Registreer een domeinnaam 
Zonder domeinnaam begint u niets.
Bij diverse internetproviders kunt u snel 
een ‘algemene’ naam krijgen, bijvoorbeeld
www.euronet.nl/ vvSportief, maar dit wordt
over het algemeen als weinig professioneel
gezien.Veel particuliere sites hebben een 
dergelijke naam. Het laten registreren van
www.Sportief.nl is een betere optie. Dit kost
eenmalig ± s 50 en daarna enkele tientjes 
per jaar. Ook zult u een abonnement bij een
internet hosting provider moeten nemen die

u op zijn servers ruimte biedt voor uw 
internetsite en een aantal e-mailadressen. Iedere
internetprovider kan u daarover informeren.

Stap 2
Bepaal het doel
Er zijn grofweg drie typen internetsites te
onderscheiden: de brochuresite, de inter-
actieve site en de webshop.

Brochuresite 
De brochuresite heeft informeren als belang-
rijkste doel. De site bestaat uit een paar 
pagina’s met algemene informatie, over 
wat u doet, met een omschrijving van uw 
assortiment en hoe men u kan bereiken.

Interactieve site
De interactieve site biedt meer communicatie-
mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld een 
aantal extra nieuwspagina’s bevatten waarop 
u wetenswaardigheden over uw club plaatst,
maar ook ander nieuws of speciale aanbiedin-
gen. Deze nieuwspagina kunt u combineren
met een elektronische nieuwsbrief die 
u regelmatig via e-mail kunt versturen. Ook
kunt u een aantal invulformulieren op uw 
site opnemen, zoals een formulier waarmee
potentiële leden informatie kunnen aanvragen
of een vraag kunnen stellen. Of een formulier
waarmee bezoekers van uw site zich kunnen
aanmelden voor uw elektronische nieuwsbrief.

Webshop 
Een sportclub die producten verkoopt? 
Nog niet geheel ingeburgerd, maar veel 
verenigingen voeren inmiddels een eigen shop
waar kleding wordt verkocht en in toenemende
mate zie je ook merchandise-activiteiten ont-
staan: vlaggetjes, shawls en bekers met de naam
van de club.
De webshop is doorgaans een ingewikkelde
internetsite. Belangrijk is dat functionaliteit
boven vormgeving gaat en de betaling moet
goed en veilig geregeld zijn.

Stap 3
Verzamel informatie
Verzamel zoveel mogelijk relevante informatie.
Bent u lid bent van een sportbond, steek daar
dan eens uw licht op. Er zijn bonden die hun
leden tegen aantrekkelijke tarieven aan een
internetpagina kunnen helpen. En wat doen uw
concurrenten? Zoek ze eens op het web. Hoe
hebben zij hun internetpagina’s ingericht? Wat
staat er op en wat staat er niet op? Hoe kunt
ú zich straks het beste van hen onderscheiden?

Een website is een 

verlengstuk van 

uw eigen club
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De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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Stap 4
Bepaal het budget
Wat mag een website kosten? De prijs is
afhankelijk van de omvang en complexiteit
en die hangen weer samen met het vast-
gestelde doel. Hieronder volgt een indicatie
van de te verwachten eenmalige en jaarlijkse
kosten. Deze kunnen verschillen per aan-
bieder en per regio en geven daarom 
uitsluitend gemiddelden weer.

Voor zowel een brochuresite, een interactieve
site als een webwinkel geldt dat ze gedegen
moeten worden uitgevoerd om een succes 
te worden. Hoe complexer uw site, hoe
complexer de techniek en de productie, en
dat betekent een hogere prijs. Om een indi-
catie van de kosten te geven: een brochure-
site in één taal kost u al snel s 2500,-. Een
interactieve site gaat snel naar de s 10.000,-
en voor een webshop geïntegreerd met uw
eigen automatiseringssysteem beginnen de
prijzen voor de eenvoudigste uitvoering bij 
s 50.000,-.

Stap 5
Maak een projectplan
Als u een kleine site overweegt, dan lijkt dit
onderdeel misschien wat overdreven, maar
een projectplan, hoe eenvoudig ook, mag
niet ontbreken. Zonder een helder en 
duidelijk document waarin de doelstellingen,
de kaders, het budget en de verantwoorde-
lijkheden van uw internetproject zijn op-
genomen, raakt u het spoor snel bijster.

Taken en verantwoordelijkheden 
Leg de taken en verantwoordelijkheden van
de organisatie die uw website gaat bouwen
vast. Het doel van de site, het budget en 
de tijdlijn dienen altijd in beeld te blijven.
Op die manier laat u zich niet verleiden tot
meer dan waar u oorspronkelijk op heeft
ingezet. Indien u het moeilijk vindt een com-
pleet projectplan op papier te krijgen, kunt u
dit ook overlaten aan degene die de site gaat
bouwen. Maar omschrijf voor uzelf wel het
doel en het budget en houd deze goed in de
gaten. U blijft zelf verantwoordelijk.

Stel offerteaanvraag op
In de stappen 1 tot en met 5 krijgt u uit-
eindelijk een helder en duidelijk beeld van 
uw toekomstige website. Dit beeld dient ook
in de offerteaanvraag voor de sitebouwer naar
voren te komen. Hoe gedetailleerder die
aanvraag, hoe eenduidiger de aanbiedingen.
Alleen op die manier kunt u offertes goed
met elkaar vergelijken.

Selectie
Het is niet moeilijk om aan aanbieders te
komen: uit het telefoonboek, de Gouden
Gids, advertenties in vakbladen en van 
vrienden en bekenden, collega-verenigingen
en uit uw eigen netwerk kunt u de adressen
van bouwers van websites verzamelen. Maak 
hiervan een selectie aan de hand van hun
bedrijfsprofielen. Kies er vijf uit en vraag 
een offerte op basis van uw ideeën, doelstel-
lingen en budget.

Briefing
Noem een termijn waarbinnen de aan-
bieders moeten reageren en vermeld ook
duidelijk de streefdatum voor de implemen-
tatie. Stuur ook uw clubprofiel en huisstijl
mee. Bij de samenstelling en het vaststellen
van de prijs kan de aanbieder daar rekening
mee houden.

Kiezen van de bouwer
Voor de brochuresite en de interactieve site
kunt u wellicht zelf de offertes beoordelen
en een geschikte keuze maken. Let hierbij
niet alleen op de prijs, maar ook op bij-
komende onderdelen. Is naast de bouw ook
de vormgeving passend bij uw huisstijl mee-
genomen? Wat staat er vermeld over het
onderhoud in de toekomst, wie doet dat en
tegen welke kosten? Wat staat er vermeld
over de hosting van de site? Want alleen 
aan een CD met daarop uw internetpagina’s
heeft u natuurlijk niet zo veel.

Is uw potentiële partner voor de bouw van
uw site ook de geëigende partij voor de 
promotie, het onderhoud, het beheer en de
analyse van de site? Of ziet u dat in de offer-
te niet terug? Kortom, zet alle details op een
rij, zorg voor een uniforme indeling en ver-
gelijk en beoordeel structureel alle onderde-
len van de offertes. Heeft u een keuze
gemaakt, ga dan met uw 'sitepartner' om de
tafel zitten en neem alle details van uw toe-
komstige site door. Zet alle gemaakte afspra-
ken op papier en zet de handtekeningen
eronder. Dit eenduidige document kan wor-
den toegevoegd aan het projectplan. Zodat
iedereen die bij uw project betrokken is weet
wat er moet gebeuren en hoe hoog de
kosten gaan worden.
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Functioneel ontwerp
Bij het functioneel ontwerp gaat het om 
de structuur van de site. Deze structuur 
moet zo zijn opgebouwd dat elke wille-
keurige bezoeker binnen twee muisklikken 
díe informatie moet kunnen krijgen die hij
zoekt. Het functioneel ontwerp omvat onder
meer een schema met de indeling van de
site en de onderlinge samenhang van de
pagina’s. Ook moet worden vastgelegd wat
waar wordt weergegeven. Deze uitkomst
kunt u het best toetsen aan Stap 2: Het doel
van de site. Uiteraard dient een en ander
met elkaar in overeenstemming te zijn.

Creatief ontwerp
De vormgeving moet aansluiten op zowel 
uw huisstijl als het doel van de site. De 
vormgeving en de inhoud dienen op de 
verwachtingen van de doelgroep te worden
afgestemd. Bewegende graphics en heldere
kleuren zijn leuke aandachtstrekkers, maar
overdrijf het niet. Hoe dan ook: verlies de
functionaliteit niet uit het oog. In de fase van
het creatief ontwerp wordt ook de inhoud
bepaald.Vaak zult u zelf de teksten aan-
leveren, gebaseerd op uw clubprofiel.

Niet alle tekst is echter geschikt voor
gebruik op een website. Belangrijk is dat u
op de eerste pagina kort en duidelijk aan-
geeft wie u bent en wat u doet.Treed op de
volgende pagina's meer in detail maar houd
het vooral beknopt.Als u niet zeker bent,
schakel dan een tekstschrijver in.

De uitkomst van het creatief ontwerp is een
serie digitale pagina-afbeeldingen van uw
site. Laat daarvan afdrukken maken en toets
ze aan de doelstelling die u heeft bepaald.

Technisch ontwerp
De uitkomst van het technisch ontwerp is
een document met daarin de omschrijving
van de benodigde apparatuur, software, aan-
passingen en instellingen. Het technisch ont-

werp dient ook weer geverifieerd te wor-
den met de doelstelling van de site.Techniek
is een complexe aangelegenheid en daarom
alleen geschikt voor ‘techneuten’.
Bij een brochuresite is de techniek nog rela-
tief eenvoudig. Infrastructuur, backup, hosting
en datacommunicatie zijn eenvoudig in te
vullen. Een brochure- of interactieve site zult
u over het algemeen laten hosten bij een
provider.Voor de benodigde telecommunica-
tie, bijvoorbeeld voor het verversen van de
site, kan volstaan worden met een modem.
Dit om contact te maken met de provider 
en de gewijzigde gegevens daarheen te sturen.

Een technisch ontwerp voor een webwinkel
is onmogelijk door een leek te beoordelen.
Heeft u reden tot twijfel, schakel dan een
onafhankelijke deskundige in om het 
technisch ontwerp te begeleiden of te
beoordelen. Dit kan ook in het projectplan
(Stap 5) aan de orde komen.

Productie
Bij de productie van uw site is uw partner-
sitebouwer druk aan het werk en heeft u
het relatief rustig want er valt nog weinig te
verifiëren en te controleren. Omdat uw site
straks één geheel is, heeft het weinig zin om
op onderdelen die gereed zijn alvast te gaan
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testen of te boordelen.Wacht rustig af tot
het moment dat de testversie compleet is.
Houd wel de planning in de gaten en vraag
de sitebouwer eventuele complicaties of
vertragingen aan u te melden. Denk intussen
vast na over een feestelijke lancering van
uw site en bijvoorbeeld de promotionele
activiteiten eromheen.

Acceptatietest
De eerste min of meer werkzame uit-
voering van uw website wordt wel de
bètaversie genoemd. Het is het jongste
resultaat van de productiefase, feitelijk 
uw complete site.

Tijd voor de eerste gebruikstest. In deze
testfase zult u uitgebreid moeten nagaan 
of alle afgesproken functies aanwezig zijn en 
of ze naar behoren werken. Doe dit vooral
niet in uw eentje.Als directe betrokkene
ziet u al snel zaken over het hoofd. Het
beste zou zijn de site door uw doelgroep te
laten beoordelen, maar dat is niet erg prak-
tisch.Toch kunt u best eens wat leden of
goede relaties naar hun mening vragen.

Tien tegen één dat u enkele bereid vindt
een avondje langs te komen om zich op 
uw site uit te leven en hiervan gedetailleerd
verslag te doen. Controleer of mutaties
gemakkelijk door te voeren zijn en kijk 
of de mutaties kloppen met de praktijk.
Beoordeel of uw eigen mensen goed met 
de site overweg kunnen.

Bij een webshop zult u aan de hand van
proefbestellingen het gehele winkelconcept,
de datacommunicatie, de betalings- en 
leveringstransacties moeten controleren.
Vooral dat laatste is een onderdeel dat veel
aandacht verdient. Raadpleeg uw checklist 
en neem, samen met uw sitebouwer, alle
onderdelen goed door.

Invoering en oplevering
Tijd voor een feestje. U en alle andere
betrokkenen hebben er hard voor gewerkt
en de resultaten worden nu voor de hele
wereld zichtbaar.Wel is het zaak de op-
levering goed te regelen via een protocol

van oplevering. Hierin dient onder meer te
zijn opgenomen dat het intellectueel eigen-
dom van de site, exclusief het technisch 
ontwerp, aan u wordt overgedragen. Het is
immers úw internetsite. Bij een brochuresite
zal het protocol van oplevering een eenvou-
dige verklaring zijn, maar bij de webshop kan
het om een uitgebreid document gaan.

Naast de levering van de site zelf worden
ook de database, infrastructuur en andere
zaken officieel aan u overgedragen en wordt
u als enige verantwoordelijk voor deze

zaken. Het bijhouden van de inhoud en het
verhelpen van eventuele technische storin-
gen zult u vanaf dat moment dan ook zelf
moeten regelen.

Het is verstandig, zeker bij een grotere
website of webshop, voor de hosting, het
onderhoud, inclusief die van de infrastruc-
tuur en datacommunicatie, een partner te
hebben. Met deze partner kunt u in een
service level 
agreement gedetailleerde afspraken maken,
zgn. onderhoudscontract, zoals over de
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met wetenswaardigheden over uw organisa-
tie, uit de branche of met nieuws uit de
regio als u daar actief bent.

De telecom- en andere technische voor-
zieningen dienen goed te worden gecontro-
leerd. Doe dit bij voorkeur niet zelf maar
regel dat met uw hosting partner of service
provider die uw site in beheer heeft. Door
een goede onderlinge communicatie en een
juiste uitvoering van het onderhoud kunt u
ervoor zorgen dat uw site optimaal bereik-
baar blijft voor uw doelgroep.

Analyse
Als het goed is, merkt u na korte tijd dat uw
aanwezigheid op internet aanslaat. Bezoekers
reageren op uw interactieve site met aan-
vragen voor informatie. Hebt u een web-
shop, dan moeten ook daarop de eerste
bestellingen binnenkomen. Moet u het hier-
bij laten? Zeker ziet. Het is van belang om
informatie te verzamelen over het gebruik
van uw site.

Heel waardevol zijn de gegevens over het
aantal bezoekers, hoe deze bezoeken ver-
deeld zijn over de dagen van de week en de
uren van de dag, hoe bezoekers op uw site
terechtkomen, welke pagina gemiddeld als
laatste wordt bezocht, en bij een webshop
hoe de verhouding tussen bezoekers en
kopers ligt. Deze kwantitatieve informatie
moet uit de site te halen zijn en kan de

input vormen voor analyse, noodzakelijk om
de voortgang te toetsen aan de doelstellin-
gen en om te kunnen innoveren.

Ook kwalitatief onderzoek kan veel waarde-
volle gegevens opleveren. Door een korte
vragenlijst op uw site op te nemen kunt u de
mate van tevredenheid en de verwachtingen
bij de bezoekers vastleggen. Met de kwanti-
tatieve en kwalitatieve gegevens kunt u
nagaan of u de doelstellingen haalt die u in
Stap 2 van het Stappenplan hebt vastgelegd.
Een dergelijke analyse vormt een waardevol
sturingsinstrument voor uw internetactivi-
teiten.Aan de hand van dit onderzoek kunt
u er bijvoorbeeld achterkomen of uw keuze
voor een brochuresite wel de juiste is.
Misschien willen de bezoekers graag wat
interactiever met u omgaan - dan is een
upgrade (opwaardering) naar een inter-
actieve site te overwegen.

maximale tijd dat de site ‘uit de lucht’ mag
zijn bij eventuele storing, over back-up 
procedures, het verzorgen van updates,
enzovoort. Doet u het hosten van uw site in
eigen beheer, maak deze afspraken dan met
een vaste persoon binnen uw organisatie.

Delegeer duidelijk de taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden die het goed
functioneren van de site vereisen. Zorg ook
voor eventuele vervangingscapaciteit in geval
van ziekte of vakantie en leg een noodplan
vast. Internet is een 24-uursbedrijf en dat
geldt ook voor uw site.

Promotie
Maak uw aanwezigheid op internet duidelijk
aan uw doelgroep! Dat vereist promotie.
Vermeld de domeinnaam van uw site op uw
briefpapier en visitekaartjes. Mail uw doel-
groepen! Bij de interactieve site is het nuttig
de bezoekers na de introductie de eerste
nieuwsbrief te sturen. Neem in uw nieuws-
brief meteen een snelkoppeling op naar uw
nieuwe site, zodat de lezers er snel met een
klik terecht kunnen.

Onderhoud en beheer
Zorg ervoor dat u regelmatig iets nieuws te
melden hebt op uw site en maak dat ken-
baar op de openingspagina. U verhoogt daar-
mee de kans dat klanten en bezoekers vaker
'langskomen'. Ook voor een brochuresite is
een speciale nieuwspagina aan te bevelen,

Meer Service-
producten?

Meer informatie over de al
eerder verschenen Serviceproducten?
Ga naar www.sportvraag.nl
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De KNKB biedt haar verenigingen
de mogelijkheid een eigen unieke
website samen te stellen, die een-
voudig te beheren is.

De KNKB (i.s.m. NOC-NSF draagt zorg
voor een raamwerk, waarna clubmensen de
site naar eigen believen kunnen inrichten.
Redactie en beheer worden zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Bij belangstelling contact :
info@knkb.nl.

Aanbod
1. Met louter basis computerkennis een

kwalitatief goede internetsite bouwen en
onderhouden tegen lage kosten.

2. Mogelijkheden voor het aantrekken van
lokale sponsors als reclameobject op de
site. Reclameopbrengsten kunnen opera-
tionele kosten verminderen of zelfs 
positief bijdragen aan de financïen van 
de vereniging.

3. Ruimte bij een door het NOC-NSF ge-
selecteerde provider voor een eigen site,
voor iedereen toegankelijk. Koppeling aan
de KNKB-site. De vereniging koppelt zelf
de site desgewenst aan sponsors of ande-
re relevante adressen.

4. Een websitegenerator als eenvoudig hulp-
middel om een website te bouwen en te
onderhouden. De structuur kan vooraf
naar eigen wensen worden aangepast
voor eigen individuele uitstraling.

5. Capaciteit 30 Mb, Ruim voldoende voor
ook het opnemen van foto’s.

6. Delegeren van het bijhouden van gedeel-
ten van de site is mogelijk naar verschil-
lende personen. Dit waarborgt continuïteit
en uptodate blijven van de informatie.

7. Ondersteuning van een helpdek.
8. Kosten jaarlijks exclusief telefoontikken

voor abonnement provider, helpdesk en
beheer/administratie KNKB circa r 200,-

Aanbod internetsites 
voor KNKB-verenigingen

naam speler adres website
Kor Zittema www.korzittema.nl/

Marike Beckers http://home.wanadoo.nl/marike.beckers/

Simon Minnesma www.simonminnesma.nl/

Chris Outhuijse www.kleyenburg.nl/kaatsen.htm

Rutmer van der Meer, André Kuipers 

en Chris Wassenaar http://www.boppeslach.nl/

Klaas Anne Terpstra, Jan Willem 

van Beem en Douwe Groenendijk http://www.wilaard.nl/kaatspartuurwilaard_nl.html

naam sponsor adres website
Philishave www.philishave.com

Friesland Bank www.frieslandbank.nl

Heineken www.heineken.nl

Fryslan Milieu www.afnv.nl/popup/fmnv.html

Tuinman Sleijfer Advocaten www.tuinmansleijfer.nl

Avero Achmea www.averoachmea.nl

Hof van Holland, Hall of the Eighties www.hofvanholland.nl

Leeuwarder Courant www.leeuwarder-courant.nl

Vitens www.vitens.nl

Woudsend Verzekeringen www.woudsend.nl

Empatec www.empatec.nl

Enenco Energie www.eneco.nl

Tulip Inn Franeker www.tulipinn-franeker.nl

Nuon www.nuon.nl

Acadis www.arcadis.nl
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STAP VOOR STAP
INTERNET OP

naam vereniging toelichting adres website

Akkrum "Us Keatsen" De website fan keatsferieniging Us keatsen te Akkrum www.uskeatsen.nl

Amsterdam "Kaatsclub Amsterdam De website van kaatsclub Amsterdam www.kaatsclubamsterdam.nl

Berlikum Dit is de website van kaatsvereniging Berlikum www.kvberlikum.nl

Bitgum-Bitgummole Website kaatsvereniging www.bitgum.nl/ferienings/okk

Bolsward Website kaatsvereniging Bolsward www.kvbolsward.nl

Broeksterwoude "Sla Raek" Website kaatsvereniging Broeksterwoude www.slaraek.nl

Damwoude "Nut en Nocht" Website kaatsvereniging Damwoude www.nutennocht.nl/

Den Haag "Earrebarre" Kaatsvereniging Earrebarre www.earrebarre.nl/

Dronrijp "Sjirk de Wal" Website kaatsvereniging Sjirk de Wal www.sjirkdewal.nl/

Dussen "HDKC" Website kaatsvereniging HDKC www.hdkc.nl/

Easterein Website kaatsvereniging Easterein www.easterein.nl/Keatsferiening/

kf.htm

Easterlittens "Onder Ons" Website van KV Onder Ons te Easterlittens www.nwfriesland.nl/kvonderons/

Engelum Website kaatsvereniging "Sla Raak" www.engelum.com/Standaard/ 

Sla%20Raak/Sla%20raak.htm

Franeker "Jan Bogtstra" Website van kaatsvereniging Jan Bogtstra te Franeker www.janbogtstra.nl

Goënga Website Goënga kv De Lege Geaen www.kfdlg.nl/proindex.html

Grou "It Wetterlân" Website kaatsvereniging www.wetterlan.nl

Hilversum "Melle Veenstra" Website kaatsclub Melle Veenstra http://www.geocities.com/

melleveenstra/

Huizum Website kaatsvereniging Huizum www.oghuizum.nl

IJsbrechtum "Yn 'e Flecht" Website van kaatsvereniging Yn 'e Flecht uit Ysbrechtum www.kv-yneflecht.nl/

Itens e.o. Website van de kaatsvereniging van Itens e.o. http://members.lycos.nl/kvitens/

Kaatsvereniging De Pompeblêdden Webside fan Keatsferieniging www.pompebledden.nl

'De Pompeblêdden' út It Hearrenfean

KV Hallum website van de kaatsvereniging Hallum www.kvhallum.nl/

Leeuwarden LKC-Sonnenborgh Website De Leeuwarder Kaatsclub Sonnenborgh www.lkc-sonnenborgh.nl/

Lekkum Reitsje Him Website kaatsvereniging Reitsje Him www.reitsjehim.nl/

Mantgum Jacob Klaver Website kaatsvereniging Jacob Klaver www.nwfriesland.nl/kfjacobklaver/

Marsum Website kaatsvereniging Foarút http://members.lycos.nl/kvfoarut/

Minnertsga Website kaatsvereniging Minnertsga http://home.wanadoo.nl/

kvminnertsga/

Oude Bildtzijl de Kolk Website KV de Kolk Oude Bildtzijl www.kvdekolk.tk/

PC Franeker Website van de PC in Franeker www.pc-franeker.nl

Pingjum Jan Reitsma Website kaatsvereniging Pingjum http://home.planet.nl/~schui802/

Rinsumageest Dreech Genoch Website kaatsvereniging Rinsumageest www.dreechgenoch.nl/

Schalsum Ons Genoegen Website kaatsvereniging Ons Genoegen in Schalsum groups.msn.com/

KaatsverenigingOnsGenoegen

Schingen-Slappeterp Website kaatsvereniging Schingen-Slappeterp http://groups.msn.com/

kvontspanning/home.htm

St. Nyk, De Oorsprong Website kaatsvereniging De Oorsprong www.sintnyk.net/

kvdeoorsprong/index.html

Stiens de Boer Website van Stiens K.C.De Boer http://home.wanadoo.nl/

kc-deboer/

Tzummarum Website kaatsvereniging Vereniging voor http://home.hetnet.nl/~kaatskoning

Volksvermaken Tzummarum en Omstreken

Weidum Nije Kriich Website kaatsvereniging Weidum http://nijekriich.weidum.net/


