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Wedstrijdkleding FB Oranjewoud 
 
De nieuwe wedstrijdkleding van onze 
hoofdsponsor FB Oranjewoud is bijna klaar. Muta 
Sport bv te Leeuwarden heeft een grote klus 
moeten klaren. Er is nieuwe kleding voor de beide 
hoofd- en eerste klassen, de A-klassen van de 
jeugd, voor opleiders en een aantal anderen. Via 
http://www.knkb.nl/pageid=13488/Kleding_rankingkaatsers.html 

kunnen kaats(st)ers hun eigen sponsoruitingen bij 
Muta Sport bv aanvragen. 
 

Maandag 24 april: info-avond kaatsers 
 
Aanstaande maandag, 24 april is er een 
informatieavond met de kaatsers en kaatssters 
belegd. De rankingkaats(st)ers zijn persoonlijk 
uitgenodigd maar andere kaats(st)ers zijn ook van 
harte welkom. De belangstelling loopt de laatste 
jaren wat terug, maar hopelijk kan van elk 
(ranking)partuur een kaatser aanwezig zijn. 
Onderwerpen zoals verhoging kosten masseurs 
zullen daar aan de orde komen. 
 

Abonnement op Keats! 
 
Wie wil kan nog een abonnement opnemen op ons 
bondsorgaan Keats!  
Zie de flyer in het aprilnummer. 
 

Opgave deelname rankingswedstrijden 
 
Voor de rankingwedstrijden hebben zich 32 
herenparturen opgegeven en bij de dames 23.  
Prima aantallen!  
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
Deelnemers let op de vervroegde opgave ! Deze is verschoven 
naar de maandagavond om 19.00 uur. 
 
Er zijn tot dusver 15 eenlingen opgegeven. De opgave kan nog 
tot 1 mei. 
 
De wantenkeuringen zijn weer begonnen. Zie  

http://www.knkb.nl/pageid=14437/Handschoenkeuringen.ht

ml 
 
De clubscheidsrechters zijn nu ook in het bezit van een blauwe 
en rode kaart. Zij hebben in de door hen geleide wedstrijden 
evenveel bevoegdheden als een KNKB-scheidsrechter en kunnen 
dus bij evt. onregelmatigheden kaarten geven. Evt. met 
ondersteuning van de begeleiders van de scheidsrechters of het 
bondsbureau kan een rapportage worden opgemaakt. 
 
Omtrent het uitzetten van kaatsers in de jeugdcategorieën is het 
beleid van de KNKB zodanig dat van de beste kaatsers maximaal 
6 kunnen worden uitgezet. Deze afspraak is met de TC’s van de 
verschillende categorieën gemaakt. Alleen bij hoge uitzondering 
mag hier van worden afgeweken (tot max. 8).  
 
De wantencontroleurs willen dit jaar meer steekproefsgewijs 
gaan controleren. Als daar reden toe is, kan de wedstrijd kort 
worden stilgelegd om ook op het wedstrijdveld te kunnen 
controleren.  Nieuwe kaatshandschoenen worden voorzien van 
een fluorescerend stempel met daarop de tekst KNKB. Vorig jaar 
was dat ook al het geval, maar dit stempel is groter en daardoor 
duidelijker.    
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Het dringende verzoek is vanaf dit seizoen de bijgewerkte 
wedstrijdlijsten enkel naar het kaatsmuseum te versturen. Daar 
worden ze per vereniging bijgehouden. 
 
Als laatste wil ik iedereen een geweldig en succesvol 
kaatsseizoen toewensen. Het bondsbestuur, de kaderleden en 
de medewerkers van het bondsbureau zijn nagenoeg klaar met 
de voorbereidingen. Nu nog een goede uitvoering. Met de 
verenigingen en alle vrijwilligers gaan we voor een topseizoen! 
 
 
G. Faber 
 
 
 
 
 
 
 

 


