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Regioledenberaden voorjaar 2018 

1. Opening 

Bij de opening (iedere keer rond 19.30 uur) wordt genoemd dat er in het najaar ook 

regioledenberaden zijn geweest waar verenigingen vooral zelf input konden geven. Bij de 

voorjaarsberaden is de KNKB meer aan het woord maar de verenigingen kunnen natuurlijk ook zelf 

wat inbrengen.  

Aanwezigen: 

Sint Nicolaasga, 29 januari 2018:  

Verenigingen: KV De Oosprong (Sint Nicolaasga), De Boppeslach (Hommerts-Jutrijp), Nije Moed 

(IJlst), De Pompelêden (Heerenveen), Cannegieter (Balk), De Veluwezoom (Wageningen) en speciale 

gast de kaatsvereniging uit Jubbega (niet aangesloten bij de KNKB).  

Federaties: Federatie voor Buiten Afdelingen en Federatie Zuid Westhoek. 

KNKB: Marco Hoekstra (directeur), Wigle Sinnema (voorzitter HB), Monique Bartels (secretaris HB), 

Lolke-Jan Dijkstra (verenigingen en federaties HB), Johannes Siegersma (internationaal en 

ontwikkelingen & opleidingen HB), Tjeerd Dijkstra (wedstrijd- & technische zaken HB), Dirk Kuperus 

(kandidaat wedstrijd- & technische zaken HB), Henk Haar (verenigingsondersteuner) en Richard 

Miedema (KNKB Media). 

Witmarsum, 31 januari 2018:  

Verenigingen: Easterein (Easterein), Eendracht (Harlingen), Ontspanning (Skingen-Slappeterp), Wês 

Wis Tsjom (Tzum), Willem Westra (Arum), Makkum (Makkum), Bolsward (Bolsward), Longerhouw-

Schettens (Schettens-Longerhouw), Jan Reitsma (Pingjum), Pim Mulier (Witmarsum) en Achlum 

(Achlum). 

Federaties: Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum en Federatie Menaldumadeel. 

KNKB: Marco Hoekstra (directeur), Monique Bartels (secretaris HB), Lolke-Jan Dijkstra (Verenigingen 

& Federaties) Johannes Siegersma (internationaal en ontwikkelingen & opleidingen HB), Dirk Kuperus 

(kandidaat wedstrijd- & technische zaken HB), Jaap Adema (Reglementencommissie en opleiding 

scheidsrechters), Janny Yntema (verenigingsondersteuner) en Walter Miedema (KNKB Media). 

Hantum, 7 februari 2018:  

Verenigingen: Klaine Izak (Vrouwenparochie), Nut en Nocht (Damwâld), De Kletsers (Hantum), Us 

Nocht (Blije), Foswert (Ferwerd), VVV Concordia (Holwerd), De Trochsetters (Ee), Warber Bliuwe 

(Morra Lioessens) en De Trije Doarpen (Niawier, Metslawier en Oosternijkerk). 

Federaties: Federatie Dongeradeel. 

KNKB: Marco Hoekstra (directeur), Monique Bartels (secretaris HB), Alida Breeuwsma 

(penningmeester), Johannes Siegersma (internationaal en ontwikkelingen & opleidingen HB), Tjeerd 

Dijkstra (wedstrijd- & technische zaken HB), Dirk Kuperus (kandidaat wedstrijd- & technische zaken 

HB), Rianne Bosma-Tanghe (commercieel manager BB), Sipke Hiemstra (scheidsrechter en 

reglementencommissie), Renze Stiemsma (verenigingsondersteuner) en Richard Miedema (KNKB 

Media). 

Deinum, 9 februari 2018:  

Verenigingen: Ús Keatsen (Akkrum), Jacob Klaver (Mantgum), Het Oosten (Wergea), SC Berlikum 
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(Berltsum), VvV Wier (Wier), Exmorra (Exmorra), Boazum (Boazum), Wezon ‘De Sterke Earm’ 

(Groningen), Ingelum (Ingelum), Nije Kriich (Weidum), De Lege Gean (Goënga), SF Deinum (Deinum), 

Jan Reitsma (Reduzum), Wommels (Wommels), O.K.K. Beetgum (Bitgum), Foarút (Marsum), Huins-

Leons (Húns-Leons), L.K.C. Sonneborgh (Leeuwarden), VvV Tzummarum (Tzummarum), It Partoer 

(Jelsum/Cornjum/Britsum), Jan Bogtstra (Franeker), V.v.V. Menaem (Menaam) en VvV Sjirk de Wal 

(Dronryp). 

Federaties: Federatie Menaldumadeel.  

KNKB: Marco Hoekstra (directeur) (tot de pauze), Wigle Sinnema (voorzitter HB), Monique Bartels 

(secretaris HB), Alida Breeuwsma (penningmeester HB), Lolke-Jan Dijkstra (verenigingen en 

federaties HB) (vanaf de pauze), Johannes Siegersma (internationaal en ontwikkelingen & 

opleidingen HB), Dirk Kuperus (kandidaat wedstrijd- & technische zaken HB), Boukje Houtsma 

(management assistent BB), Henk Haar (verenigingsondersteuner), Johannes van der Ploeg 

(commissie NK/ Pinksteren), Jan Suierveld (Museumcommissie) en Walter Miedema (KNKB Media). 

Afgemeld: Goutum e.o. (Goutum), Trije yn ien (Gaast-Ferwoude), Reitsje Him (Hurdegaryp), Oostergo 

(Dokkum) en Het Noorden (Sint Jacobiparochie). 

Voorstellen Marco Hoekstra 

Er wordt aangegeven dat een belangrijke verandering binnen de KNKB de komst van Marco Hoekstra 

is. Marco stelt zich bij alle regioledenberaden voor. Hij benoemt,  dat hij hiervoor heeft gewerkt bij 

de Bond van Friese Vogelwachten die een structuur kent die erg vergelijkbaar is met die van de KNKB 

met haar verenigingen en kaderleden.  

2. Regioledenberaden terugkoppeling 

 

Meer regie federatieniveau:  

Er is op 24 januari een overleg geweest met alle federaties. Uniformiteit wordt nagestreefd, in eerste 

instantie met behoud van ‘grenzen’. Over die grenzen zijn bij de vorige RLB’s vragen geweest. De 

gemeentes zijn weer groter geworden. Je kunt je dan afvragen wat de grens van een federatie is. Of 

je kunt je afvragen waarom er grenzen zijn. Het is gebleken dat de federaties veel waarde hechten 

aan hun autonome status. Echter, als we willen dat de jeugd die niet het KNKB-niveau heeft 

(opslagafstand) moet die een podium hebben om wel altijd te kunnen kaatsen. Dus zonder grenzen. 

Er zijn natuurlijk plaatsen waar je niet iedereen kunt laten kaatsen maar in algemene zin zou het wel 

mooi zijn. De KNKB wil graag dat digitale opgave regel wordt bij elke federatie. Die geeft zich op en 

kiest zelf voor Barradeel, Menameradiel of Littenseradiel etc. Gelukkig waren veel verenigingen bij 

het overleg. We kennen nu regiowedstrijden, het mooiste zou zijn als deze overbodig worden omdat 
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de grenzen open zijn.  

Een ander verschil is dat sommige federaties geen kaatsers accepteren die een keer een KNKB 

wedstrijd spelen, anderen accepteren dat wel. Dit roept vragen op bij de kaatsers en ouders. Hier wil 

de KNKB ook lijn in aanbrengen.  

De wedstrijddagen zijn ook een groot verschil. (woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag). Vrijdag 

werkt voor veel jongeren.  

Kaatstrainingen-Kaatsscholen: Er zijn signalen gekomen dat de KNKB er mogelijk goed aan doet weer 

selectietrainingen te bieden. Daarnaast heeft een aantal verenigingen aangegeven dat Kaatsscholen 

hun trainingsleden wegnemen. Het verzoek is gekomen om gesprek aan te gaan met de 

Kaatsscholen, dit zal op 14 februari gebeuren.  

Overgang jeugd naar senioren: Jeugd/ Pubers blijven relatief vaak niet behouden voor het kaatsen. 

Dirk Kuperus en Marco Hoekstra zijn bezig met een Technisch Platform. In kaart brengen wat de 

jeugd wil. Mogelijk een andere kaatsdag/-avond of het toevoegen van een extra leeftijdscategorie. 

De Trije Doarpen geeft aan dat zij vermoeden dat het afhaken van de jeugd te maken heeft met de 

voorkeur een bijbaantje in te vullen. Training op woensdag zou mogelijk een goede stap zijn. De 

Trochsetters geeft aan dat zij nu een categorie hebben gemaakt voor 14 t/m 18 jarigen. IJlst: vraag de 

betrokkenen zelf of ze een extra categorie willen. Eventueel kaatsen in poules. 

Achteruitgang aantal leden: Het ledental gaat nog steeds naar beneden. Dit heeft onder andere te 

maken met de aanpaste constructie voor de ledenafdracht. Hier wordt naar gekeken. De KNKB komt 

na verwerking van mutaties van alle verenigingen uit op zo’n 10.500 a 10.750 leden, vorig jaar was 

dit 11.300. Wageningen: je zou de leden wat meer moeten teruggeven. Je zou de jeugd wat meer 

omlopen moeten laten kaatsen. Ga in gesprek met de jeugd. Is de trend niet te veel naar 

professionalisering gegaan? 

Besturen en vrijwilligers: Te kort aan bestuursleden/ vrijwilligers, hoewel dat in Deinum waar 4 

nieuwe voorzitters aanwezig zijn niet blijkt, speelt dit in algemene zin wel. In Dronryp zal binnenkort 

(22 februari) een avond zijn in het teken van vrijwilligersbeleid. De Kaatsacademie heeft dit 

gepromoot door een e-mail te sturen naar de verenigingen en het is door het bondsbureau 

opgenomen in de nieuwsbrief (bij een aantal beraden wordt het belang van het lezen van de 

nieuwsbrief benadrukt).  

Communicatie KNKB: Er is aangeven dat de communicatie verbetert kan worden. Er zal een 

communicatieplan komen. Er zijn ook gesprekken met Omrop Fryslân over hoe het kaatsen in beeld 

gebracht wordt.  

Meerwaarde KNKB: De KNKB gaat zich meer richten op breedtesport. Leeuwarden: Is het wel zo dat 

breedtesport meer aandacht krijgt? In het beleidsplan is daar nog niet veel over terug te lezen.  

Wigle: Het gaat altijd om accenten leggen en er zijn inderdaad ook accenten gelegd bij het 

topkaatsen. Ingelum: Waar moeten we dan aan denken? Wigle  Het recreatieve deel, wilde 

partijen meer omarmen. Mogelijk federatieagenda opnemen in de algemene agenda. Ingelum: Wij 

denken er aan onze 1e klas partij misschien te combineren met een andere soort  partij. 
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3. Beleidsplan 

 

 

 
Externe ontwikkeling: Het verdwijnen scholen, minder mensen in de dorpen, minder bestuurders. 

Interne ontwikkeling: Het dalend ledenaantal. 

- Versterken infrastructuur: betreft contact tussen bondsbureau, verenigingen en federaties. 

- Speerpunten 2018: Scheidsrechtersbeleid: Er wordt op dit moment gekeken naar nieuwe 

(representatieve/ sportievere) kleding en naar de beloning voor het actief scheidsrechter zijn (op 

basis van het niveau waarop de scheidsrechter actief is en het aantal wedstrijden dat de 

scheidsrechter actief is). 

Federatie voor Buiten Afdelingen: In het beleidsplan ligt de nadruk te veel op Fryslân, terwijl het een 

Nederlandse bond is.  

Holwerd: Wat wordt verstaan onder investeren in het internationale kaatsen? De uitleg staat in het 

beleidsplan, doorgaan met internationale banden, blijven investeren en aanhalen. Die stap wordt al 

aantal jaren gedaan. Het is één van de pijlers, Holwerd maakt zich daar zorgen om. Alida geeft aan 

dat je moet meegaan met de ontwikkeling, juist door muurkaatsen of andere varianten worden er 

nieuwe ingangen gemaakt onder de jeugd. Jeugd vindt het bijvoorbeeld interessant om naar het 

buitenland te gaan. 

Trije Doarpen: Podium TV zendt bijv. Harkemase boys uit, maar waar is dan het muurkaatsen terug te 

vinden? Podium TV is afgelopen jaar kort bij de Dames PC geweest.  



5 
 

 

Tiedema NK wallball dubbels (jeugd), deelname van 90 jeugdleden (45 koppels), met name in de 

categorieën -11 en -13 was er zeer goede deelname. De deelname is gegroeid voor dit toernooi.  

Keatswike Franeker: De organisatie is in handen van een commissie samen met het bondsbureau, Jan 

Bogtstra en de Zachte Bal PC. Johannes van der Ploeg namens organisatie: machtig om 55+ te zien 

kaatsen. Niet iedereen van hen is meer lid, wordt wel voor gelobbyd.  

Vorig jaar werden de schoolkaatskampioenschappen gehouden op de woensdag, dat kan nu niet 

omdat het te vroeg in het jaar is. De schoolkaatskampioenschappen worden nu op 20 juni gehouden. 

Zachte Bal PC, fantastisch evenement, heel andere doelgroep, zit mogelijk wel potentie.  

Dronryp: Waar zijn de dames in dit verhaal? Johannes Siegersma: Nu staat het NK Junioren weer op 

de zaterdag, er wordt wel over gesproken om daar eventueel de dames in te vullen. 

Dronryp: 55+ wilde partij, dan liever dames NK 

Johannes S + vd P.: Ook zijn er in de Keatswike clinics. 

Jan Suierveld: Pinkstersnein Jorwert daar moet dan niet in 1 keer het NK Dames gepland worden want 

Jorwert wil deze partij niet kwijt.  

 

 
Keatsstêd Franeker wordt georganiseerd door Stichting Keatsstêd, in de stichting zitten o.a. 

vertegenwoordigers van de KNKB, PC, Keatsmuseum, Jan Bogtstra. 

Om verwarring over beide weken te verkomen zal voor de week van Keatsstêd Franeker nu 

‘‘Heedaar’ als benaming/thema worden gebruikt. De week van de PC is opgezet in het kader van 

Culturele Hoofdstad LF2018.Naast de kaatsactiviteiten is er ook een wandeltocht door de stad, langs 

monumenten in de stad m.b.t. kaatsen. Hierbij is een app ontwikkeld. Het doel hiervan is toeristen te 

trekken en ook voor de toekomst het kaatsen te promoten. Daarnaast zijn er clinics. Er is ook een 

samenwerking met Sport Fryslân/ European Sport for All Games, dit start op vrijdag (met o.a. het EK 

kaasrollen en EK wijnvat rollen).  Jan Suierveld: Is het opgenomen in het programma van CH2018? Ja, 

wel promotioneel. Echter niet financieel.  

Het belooft wat moois te worden. 
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Het afgelopen WK wordt kort aangehaald, dit was een succes dat zelfs het NOS journaal heeft 

gehaald. 

 
(NK 50+ toegevoegd, deze stond de eerste week niet op de sheet) 

De verenigingen worden er op geattendeerd dat zij bij een jubileum met voorrang een NK kunnen 

aanvragen.  

Trochsetters Ee: Kan er wellicht ook een 70+ categorie komen? Reactie: Verschil in niveau wordt nu 

getackeld door de A- en B-klasse.  

 

Dutch Open: De exacte datum volgt nog. 

Eenmalige uitwisseling België-Nederland: Dit is in het kader van KH2018. Het heeft ook te maken met 

de wens vanuit de PC. Tijdens WO I hebben de Belgen de PC gewonnen. Er zal een Belgisch partuur 

komen op een 1e klas wedstrijd. Als dit naar tevredenheid is dan kunnen zij deelnemen aan de keats-

off. Als tegenprestatie zal TeamNL meedoen aan het grote llarguestoernooi in Sirault. Holwerd geeft 

aan dat zij dit in strijd vindt met het beleidsplan (deelname internationale wedstrijden). 

Na de pauze 

In Deinum vraagt Wigle wie het WK in Colombia heeft gevolgd. Aardig wat mensen steken hun hand 

op. Het is goed bevallen wordt aangegeven.  

Wigle: 1 van de doelen was ook om een mooi verhaal naar Nederland te kunnen brengen. Het was 

ook mooi om zelf te zien hoe het team voor de sport ging, veel trainen, vroeg op bed, vroeg op. 
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4. Financiën 

 

Begroting: 

Sinds 2 jaar wordt er gewerkt met een AV commissie Financiën welke voor de ALV naar de begroting 

kijkt. Deze commissie is advies gevend. Driemaal is er gekeken naar de begroting. Er zijn erg veel 

vragen gesteld. Er komt een positief advies (met veel deeladviezen). De AV commissie Financiën 

heeft kanttekening gemaakt dat zij wel eerder geïnformeerd wil worden als er besluiten genomen 

worden die grote impact hebben op begroting. Tijdens de AV zal een voorstel voor uitbreiding 

mandaat behandeld worden.  

Franeker: Kan de ALV niet beter naar april zodat niet de commissie naar de begroting hoeft te kijken. 

Dan doe je in april de vergadering waarbij je al de begroting presenteert van het jaar er op. Nu 

hebben de verenigingen er eigenlijk niet meer zoveel over te zeggen, met de huidige begroting wordt 

al gewerkt. Ook hier in het ledenberaad kunnen we er niet veel mee omdat we geen cijfers hebben. 

Alida: Er is op 27 februari een financieel ledenberaad, daar zijn alle cijfers inzichtelijk. Daar zijn alle 

verenigingen welkom en kunnen vragen worden gesteld.  

Er zal een negatieve begroting worden gepresenteerd, dit komt met name door het afschaffen van 

het abonnement voor de Keats! en het organiseren van het EK kaatsen. 

Jaarrekening:  

De Jaarrekening 2017 kent een klein positief resultaat, het is in lijn met de begroting. 

Financieel Ledenberaad: 27 februari 2018 in vergaderruimte bij De Trije.  

AV commissie Jaarrekening: Het was gebruikelijk een Accountantsverklaring te krijgen voor de 

jaarrekening. Deze zou echter driemaal zo duur worden. Statutair is de accountantsverklaring niet 

nodig. In de plaats daarvan kan een financiële commissie de jaarrekening controleren. Er zijn dan ook 

mensen benaderd voor deze commissie en zij hebben de jaarrekening beoordeeld. Hun advies en het 

formeel aannemen van de commissie komt aan bod bij de ALV. 

Afdracht: een aantal vereniging hebben opgezegd. Besloten is het bedrag per seniorlid te bevriezen. 

(Dus geen inkomsten van € 178000 begroot maar € 172000 begroot). Er zal gekeken worden of de 

ledenafdracht in het huidige systeem levensvatbaar is of dat een ander systeem passender is. Trije 

Doarpen: Ga kijken naar actieve en passieve leden. Zeker nu mensen lid worden van een KV i.v.m. het 

ontvangen van de Keats!. Dit blijft een pijnpunt. Clubs haken af i.v.m. financiën. Meest moeilijke punt 

is bereiken en houden van bestuurders. Sommige KV’s vragen heel weinig per jaar. 7 euro per jaar 

wordt door Holwerd gevraagd, terwijl er meer contributie afgedragen moeten worden. 

Wigle: We hebben sponsoring, subsidie en ledenbijdragen. Het bedrag (procentueel) van 

ledenbijdragen daalt .Sponsoring stijgt. De vraag is hoe ver je hier in kunt gaan. Is een ledenbijdrage 

van 20% of minder (op de totale begroting) wenselijk? Ingelum: 23 % hoeft niet hetzelfde bedrag zijn, 
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als de 100% stijgt dan is 23% meer waard. Franeker: Je moet dan wel topsport behouden, dat is voor 

sponsoren uithangbord, anders verlies je hen weer. Alida: We zijn blij met FB Oranjewoud. Zij zijn een 

stabiele partner en met taakstellingen kunnen wij meer geld van hun krijgen. Deinum: Wat is een 

voorbeeld hiervan? FB Oranjewoud wil geld gaan steken in het wallball, daarnaast hebben zij de 

gratis entree bij het NK mogelijk gemaakt, ook zouden ze iets voor de Kaatsacademie  kunnen 

betekenen (als Afke met goed plan komt). 

Keats! In hoeverre is de commerciële kans voor de Keats! al terug te zien in de begroting? Alida: 

voorzichtig is hier iets voor opgenomen. Er is nog weinig zicht op, nieuwsgierig gaat zijn wat de 

eerste editie gaat opleveren. Wat de Trije doarpen betreft hoeft de Keats! niet gratis. Zij stelt voor 

een blanco acceptgiro te geven zodat men zelf kan kiezen wat voor bedrag ze het waard vonden. 

5. Verenigingszaken

 

Verenigingsondersteuning: 

Lolke-Jan vertelt over de verenigingsondersteuning. Op dit moment zijn Henk Haar, Siemke Andela, 

Janny Yntema en Renze Stiemsma bij de KNKB als verenigingsondersteuners.  

Verschillende verenigingen hebben ondersteuning gevraagd. Het gaat om zo’n 15 verenigingen. 

Getracht wordt elke vereniging te helpen met tips en ideeën. Daarnaast worden 

schoolkaatsprojecten opgezet en clinics gegeven. Het productenboek geeft een goed overzicht van 

de mogelijkheden van de KNKB (naast de verenigingsondersteuning). Veel verenigingen weten dit 

echter niet. Dit is heel spijtig. Een nieuw voorbeeld is de bestuurlijke samenwerking tussen Wier en 

Berltsum. Op deze manier kan de kaatsvereniging van Wier blijven bestaan.  

Het VO-werk is behoorlijk tijdrovend. Vanuit de VO-ers wordt een oproep gedaan: Als er iemand is 

die graag expertise over wil brengen naar verenigingen dan is dat zeer welkom. Deinum: Het was zeer 

inspirerend om de VO-ers om tafel te hebben.  

Dirk Kuperus geeft aan dat het wellicht meer vanuit het bondsbureau gevraagd kan worden, als er 

een terugloop is in wedstrijden of ledenaantallen bij een bepaalde vereniging. Lolke Jan benadrukt 

dat er afgelopen jaar 4 bijeenkomsten zijn georganiseerd voor verenigingen om gezamenlijk over 

verschillende zaken te sparren. Informatie delen is erg fijn. Verenigingsondersteuning is een 

belangrijke pijler, gezamenlijk verder! 

Prijzenbeleid: Makkum heeft aangegeven dat zij vindt dat de dames meer moeten verdienen. In het 

HB speelt de vraag of voor de bondspartijen ook andere prijzen moeten komen. Daarnaast spelen er 

vragen over of de jeugdprijzen nog passend zijn. Al deze vragen worden in 2018 uitgewerkt naar een 

prijsbeleid.  

Morra Lioessens geeft aan dat de Makkumer tegeltjes juist veel waarde heeft voor hen omdat je als 

kleine vereniging niet vaak een NK wint. Makkumer tegeltjes zijn echter best duur geeft het HB aan. 

Heerenveen: kinderen vinden het mooi om de prijzen te laten zien. In Sint Nicolaasga, Witmarsum en 

Hantum wordt genoemd dat het lastig zal worden voor (kleine) verenigingen om dames-wedstrijden 

te organiseren als de prijzen voor dames verplicht omhoog gaan. In Hantum wordt genoemd dat het 
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veranderen van het soort prijs ook in overleg met de kaatsers/ betreffende categorieën moet gaan. 

Als optie wordt genoemd dat eventueel de mannenprijzen naar beneden kunnen om op die manier de 

verhouding te herstellen. 

Wedstrijdagenda:  

De wedstrijdagenda is zo goed als rond, nog 4 wedstrijden moeten worden ingepland. 360 zijn wel 

ingepland. Het proces is afgelopen jaar niet naar tevredenheid gegaan. Dit zal komend jaar beter 

worden gedaan. Nieuw dit jaar is dat er voor de jeugd een aantal wedstrijden zijn met 3 keer 

kaatsen, 3 verschillende lijsten. Je bent dan in een dagdeel klaar.  

Wergea: Hoe zit dat met dagdeel? Kun je dan ook 13u beginnen?  

Johannes  zou een goede suggestie zijn maar nu is het om 10 uur gepland. 

Wergea: Komt er ondersteuning, wij weten niet hoe we met drie lijsten moeten kaatsen.  

 Het zal opgenomen worden in het draaiboek wedstrijddag. 

Mantgum: Als je kaatst van 10-13 doet dan heb je nog dat je ’s ochtends en ’s middags niets kunt. 

Franeker: Jeugd vindt voetbal veel interessanter. Jongste jeugd voetbalt ’s ochtends. Dus dan moet je 

dagdeelkaatsen laten starten om 13u. 

Lolke-Jan, die partijen van de jeugd gaan ook wel om 13 uur beginnen, het wordt opgenomen met 

Tetman van der Meulen van het bondsbureau. 

Blije: Zijn de jeugdwedstrijden in mei nu veel op zaterdag? Nee. 

Reduzum: Hoe zit het met veranderingen bij de senioren, zijn daar plannen?  

Johannes: Er is wel eens over nagedacht. Bijvoorbeeld ook meerdere lijsten of poules. 

Reduzum: Wat is de afweging om dat bij de senioren niet te doen?  

Johannes, Wigle en Dirk geven de volgende punten aan:  

Je zit met de hoofdklassewedstrijden en het vastgestelde wedstrijdstramien. Je hebt te maken met 

degradatie en promotie. Je kunt dan niet zomaar voor een onderliggende categorie wat anders doen. 

We hebben de ranking omarmd. Je kunt je wel afvragen of alles daar aan opgehangen moet worden. 

De oplossing zou kunnen zitten in minder ranking en meer andere type wedstrijden. De KNKB heeft 

mogelijk minder aandacht gehad voor de breedtesport, de focus heeft echt gelegen bij topsport. 

Ideeën zijn altijd welkom. Wees er wel snel bij want we gaan binnenkort weer met de nieuwe agenda 

aan de slag. 

Ingelum: aan ons eerder genoemde idee zitten ook twee kanten, het moet goed worden doorgepraat. 

Verder wordt er naar de junioren categorie gekeken. Mogelijk komt er een -15 en -17. Het 

niveauverschil jongens naar 1e klas is nu nog wel groot.  

Scheidsrechters:  

Oplettende aanwezige heeft al gezien dat er 5 voetbalscheidsrechters op de sheet zijn afgebeeld. Dit 

heeft een reden. De KNKB wil kijken naar de mogelijkheden om scheidsrechtersteams te creëren. In 

duo’s naar de wedstrijd. Dit kan gezellig zijn, of de belasting verkleinen, dat je per omloop afwisselt. 

Je kunt elkaar hierdoor ook scherp houden. Daarnaast wordt de kledij vernieuwt en de beloning voor 

het actief zijn bij wedstrijden aangepast. Het scheidsrechtersvak moet weer hip worden.  

Technische  zaken: 

* De Jongens en Meisjes categorie moeten komend jaar ook kaatsen met de handschoen volgens de 

nieuwste regels (2015 ingevoerd). 

* Mogelijk wordt er een extra categorie gefaciliteerd, namelijk de Dames Junioren.  

* Het eenlingenbeleid wordt mogelijk uitgebreid, het geldt dan ook voor de junioren. 

Er wordt gevraagd waarom het eenlingenbeleid niet in 1 keer voor alle categorieën kan gelden. 

Bolsward: graag opfriscursus voor kaatstrainers. 
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6. Mededelingen 

 

Ad1. Er komt een communicatieplan waarbij aandacht is voor het positief uitdragen van de 

kaatssport. 

Ad2. De Jongens en Meisjes moeten komend jaar ook met de handschoen volgens de nieuwe richtlijn 

kaatsen.  

Ad3. De KNKB wil het aantal vrijwilligerspasjes verminderen, er wordt gewerkt aan vrijwilligersbeleid. 

Ad4. Alle data van de kaatsacademie op een rij, hier komt nog een wallball trainersopleiding bij. 

Er is behoefte aan nieuwe (jeugd) scheidsrechters en kaatstrainers, meld je dus vooral aan! 

De Kaatsacademie heeft ook Facebook. Holwerd: I s de instructieavond voor clubscheidsrechter 

leeftijdsgebonden? De minimum leeftijd zal waarschijnlijk 15 jaar zijn. Met betrekking tot de leeftijd 

van scheidsrechters is het vooral belangrijk dat gekeken wordt naar kwalificaties en minder naar 

leeftijd.  

7. Rondvraag 

Balk: Misschien is het beter om uit de kleine federatie Zuid Westhoek te stappen. Daar horen nog 

maar 3 verenigingen bij. Wij wilden met een afdelingspartuur meedoen aan een andere federatie-

wedstrijd, maar dat was niet mogelijk. 

Easterein: Juniorenwedstrijden vallen nogal eens samen met eersteklas-wedstrijden of andere 

wedstrijden. Graag beter coördineren. 

Tzum: In het voetbalseizoen vallen er nogal eens wedstrijden (op zaterdag) met voetbalwedstrijden. 

Ook federatiewedstrijden vallen vaak op zaterdag, zodat de kaatsers moeten kiezen voor 

federatiewedstrijden of KNKB-wedstrijden. Echter: federatiewedstrijden zijn voor de minder goede 

kaatsers, zodat er geen concurrentie zou moeten zijn. 

Jaap Adema: Het lijkt goed om een keurmeesteravond te organiseren, maar dan moeten de 

verenigingen wel zorgen, dat er keurmeesters komen. 

Makkum: Er zijn verenigingen die problemen hebben met VOG’s. Het blijkt dat er nogal wat 

verenigingen zijn die met name voor trainers die al langer trainer zijn geen VOG willen aanvragen. 

Morra Lioessens: 

- Vrijwilligers: VOG wel of niet? Op de website staat informatie over de VOG. In een toekomstige 

nieuwsbrief zal dit onderwerp worden opgenomen.  

- Uitslag Bondspartij werd voorheen tezamen met uitslag CFK gepresenteerd en is nu niet meer zo.  

Dit wordt meegegeven aan de werkgroep NK. 
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- Gedrag op het kaatsveld: jonge jeugd vloekt veel. Wordt op gereageerd door Holwerd dat dit 

gedrag door de hedendaagse maatschappij wordt geaccepteerd.  

Holwerd:  

- Kan de middellijn ook een gele lijn zijn? Nee mag niet, er moet een koord gebruikt worden. 

- Duur van wedstrijden jeugd graag verkorten. Wil van Jongens korter maken, 17.00 uur toch echt 

wel klaar.  Op tijdig verzoek kan deze wedstrijd eerder starten.  

Trije Doarpen: Wij stellen de RLB’s erg op prijs, de kleine groepen zijn fijn, je wordt daardoor gehoord 

en gezien. 

Reduzum: In het beleidsplan wordt genoemd dat de verenigingsondersteuning van passief naar actief 

en preventief gaat werken. Hoe kan ik dat vertalen? Betekent het dat de verenigingsondersteuner bij 

een vereniging komt. Henk Haar: In het verleden kregen we via de TC signalen binnen over 

verenigingen die ondersteuning konden gebruiken. Zij vroegen bij de vereniging hoe het ging. Wigle: 

het is nu wel hoofdzakelijk signaleren en gevraagd worden en minder actief, dat laatste is wel het 

doel. Lolke-Jan: Vorig jaar zijn er bijeenkomsten georganiseerd bij verenigingen die het moeilijk 

hadden en verenigingen waarvan gedacht werd dat er moeilijkheden waren zijn specifiek 

uitgenodigd, dit is een voorbeeld van een actieve benadering.  

8. Sluiting 

De regioledenberaden waren tussen 21.30 en 22.30 uur afgelopen.  


