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Verenigingsondersteuning 

Het verenigingsondersteuningsteam (VO-team) kan uw vereniging ondersteuning bieden op het 

gebied van bestuurlijke-, organisatorische-, praktische- en sporttechnische vragen. 

Intake- en procesbegeleiding 
Intake- en procesbegeleiding is de manier waarop de KNKB het zelfregulerend en probleemoplossend 

vermogen van de vereniging wil stimuleren. Er is veel aandacht voor strategie en structuur. Minstens 

zo belangrijk is de cultuur. Uiteindelijk zijn het mensen die het spel spelen, de organisatie regelen, 

initiatieven nemen en actief zijn. Mensen zijn de energie die de vereniging voedt zodat deze 

ontwikkelt. Deze energie moet dus aangeboord worden. Dit start met een intakegesprek om een 

goed beeld van de vereniging te krijgen. In het gesprek wordt ook de behoefte van de vereniging 

achterhaald.  De intake- en procesbegeleiding wordt op maat geleverd, naar behoefte van de 

vereniging. De ene vereniging zal meer behoefte hebben aan ondersteuning dan de ander. Ook de 

vlakken waarop advies en ondersteuning nodig is kan variëren. 

Hierbij moet u denken aan: 

· Draaiboeken voor een vereniging 

· Functieomschrijvingen voor een bestuur/commissie 

· Werken met commissies 

· Vrijwilligersbeleid 

· Jeugdbeleid 

· Ledenwerving 

· Uitleg geven en het motiveren tot volgen van opleidingen (kaatstrainer of clubscheidsrechter) 

· Begeleiding verenigingstrainers 

· Opzetten van trainingen 

· Praktische ondersteuning bij opzetten van activiteiten / clinics e.d. 

· Sporttechnische workshops voor verenigingstrainers 

· Ondersteuning bij speciale verenigingsactiviteiten 

· Diplomakaatsen 

 

Er zijn voor de vereniging geen kosten verbonden aan verenigingsondersteuning.  

 

Heeft u vragen of interesse in één van de onderwerpen? Stuur dan een mail naar info@knkb.nl.  

 

  

mailto:info@knkb.nl
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Kaatsacademie 
 

Iedere kaatser heeft recht op een opgeleide trainer, coach, scheidsrechter en bestuurder die zijn/ haar 

kennis inzet om kaatsers op basis van behoefte, niveau en ambitie op te leiden en begeleiden in het 

kaatsen en wallball. 

 Dit is de visie van de FB Oranjewoud Kaatsacademie! 

Trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders; iedereen is op zijn/ haar eigen wijze bezig voor de 

kaatssport. Maar allen met dezelfde liefde voor de sport. Kennis delen, kennis halen en overbrengen; 

dat is de rol die de Kaatsacademie wil spelen voor het kader. 

Dit doet de Kaatsacademie doormiddel van het organiseren van cursussen voor scheidsrechters, 

trainers en bestuursleden. 

Daarnaast organiseren we thema-avonden en ondersteunen we diverse werkgroepen met de 

ontwikkeling van opleidingen. 

Hieronder de opleidingen en trainingen die worden aangeboden door de Kaatsacademie. 

Opleidingen 
 Cursus kaatstrainer 2 (2 à 3 keer per jaar) 

 Cursus kaatstrainer 3 (1 keer per jaar, verkorte variant 1 keer per 3 jaar) 

 Cursus wallballtrainer 

 Cursus kaatstrainer 4 (1 keer per 5 jaar) 

 Jeugd Scheidsrechtercursus 

 Scheidsrechtercursus 

 Instructie clubscheidsrechter en/of keurmeester 

 

Thema-avonden 
De Kaatsacademie staat borg voor kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling.   De (gast-) docenten die 

thema’-avonden verzorgen beschikken over ruime ervaring en/of hebben veel kennis van specifieke 

thema’s. Zo worden er thema-avonden georganiseerd over bijvoorbeeld het begeleiden en coachen 

van een partuur of het werven en behouden van vrijwilligers.  

Ga voor meer (actuele) informatie naar www.knkb.nl of neem contact op met Afke Hijlkema.  

  

http://www.knkb.nl/
mailto:a.hijlkema@knkb.nl?subject=Nav%20produktenboek%202018
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Schoolkaatsprojecten 
Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten 

kennismaken met de kaatssport. Ook is het een ideale manier om nieuwe jeugdleden te werven. Uit 

de naam van het project kunt u opmaken, dat dit project op school wordt gehouden. Een door de 

KNKB aangestelde train(st)er verzorgt vier kaatslessen op school onder schooltijden en ondersteunt 

de vereniging bij de vervolglessen in de vereniging. De kinderen leren tijdens het project de eerste 

beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een ideale manier om in contact te komen 

met potentiële leden. Vandaar dat er zowel tijdens als na het project een inbreng van de vereniging 

wordt gevraagd. 

             

 

 

 

 

 

       

De kosten voor schoolkaatsprojecten bedragen € 50,- per groep. 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de KNKB via de e-mail: info@knkb.nl 

Wallball en zachte bal kaatsen 
Voor het Wallball en het zachte bal kaatsen zijn er verschillende mogelijkheden.  

Wallball 

De KNKB kan Wallball-clinics verzorgen op locatie. Eventueel kan de kaatsmuur hier voor ingezet 

worden. De mogelijkheden worden per aanvraag besproken. Tevens is er de mogelijkheid om een 

demo te laten verzorgen door een wallball-topper (à € 30,-). 

De KNKB organiseert het NK Wallball en de Dutch Open en maakt selecties voor de internationale 

toernooien. Als voorbereiding hierop worden er trainingsstages georganiseerd voor de geselecteerde 

spelers. 

Zachte bal 

Er is een dvd plus lesboekje ‘Spelend leren kaatsen met zachte bal’. Deze is handig voor het gebruik 

in zowel de zaal als op het veld. De dvd is te gebruiken voor verschillende leeftijden. Kosten: € 5,-.  

mailto:info@knkb.nl
http://www.fryskesportyndynklasse.frl/
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Clinics 
De KNKB biedt verschillende clinics aan voor verenigingen, scholen en bedrijven. Hieronder het 

standaard aanbod. Mochten er specifieke vragen zijn, wordt er naar de mogelijkheden gekeken. 

De clinics duren anderhalf uur. De kosten bedragen € 150,-. Dit is inclusief één trainer en de  

zaal-/veldhuur. De groep is niet groter dan 20 personen. Bij meer dan 20 personen wordt een tweede 

trainer aangesteld en zullen deze extra kosten in rekening worden gebracht. 

Introductieles 
Voor de leerlingen van het basisonderwijs en voorgezet onderwijs kan de KNKB in samenwerking met 

het ‘Fryske sport yn dyn klasse’ een introductieles op de betreffende school verzorgen. De leerlingen 

worden op de school in contact gebracht met het kaatsen.  

De volgende onderdelen zullen aan bod komen:  

• Balvaardigheid  

• Opslaan  

• Uitslaan  

• Uitslaan met handschoen  

Alle onderdelen worden afgestemd op het niveau van de leerlingen en er wordt afgesloten met een 

spelvorm of een kaatspartij.  

Kosten: Zaalhuur en € 23,- per uur voor de trainer exclusief reiskosten. 

Kaatsarrangementen 
Een kaatsarrangement bestaat uit een bezoek aan het kaatsmuseum te Franeker en een kaatsclinic 

op het nabij gelegen kaatsveld.  

Tijdens het bezoek aan het kaatsmuseum wordt er een rondleiding gegeven met een 

videopresentatie, speluitleg, anekdotes en dergelijke. 

Na het bezoek aan het museum kunnen de deelnemers actief meedoen aan de kaatssport. Er kan 

namelijk een balletje geslagen worden op het nabij gelegen kaatsveld. Door een bevoegde trainer 

worden de beginselen van het kaatsen geleerd. Opslaan, uitslaan met handschoen en een eenvoudig 

kaatsspel spelen. Het kaatsen is laagdrempelig en te spelen door iedereen. 

Voor boekingen en informatie kunt u contact opnemen met het kaatsmuseum. 

Telefoon: 0517 - 85 92 91  E-mailadres: info@keatsmuseum.frl   

 

  

mailto:info@keatsmuseum.frl
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Wallball voor kaatsverenigingen  

De KNKB biedt kaatsverenigingen de mogelijkheid aan een Wallball arrangement aan te vragen. Dit is 

een leuke, gezellige en sportieve manier om uw (jeugd)leden en/of vrijwilligers kennis te laten maken 

met het Wallball en tevens is het een extra activiteit voor verenigingen.  

Tijdens het arrangement geeft een trainer uitleg over het Wallball met betrekking tot techniek, 

tactiek en spelregels. Als afsluiting worden er partijtjes gespeeld in verschillende vormen om het spel 

te ervaren. 

Het is ook mogelijk om een demo of een training te laten verzorgen door een Wallball-topper. 

Kosten: 

Eventueel zaalhuur of huur van de kaatsmuur en € 21,- per uur voor de trainer exclusief reiskosten. 

Demo door Wallball-topper: € 30,-  

Een training van ±2 uren door een Wallball-topper: € 100,- 

Leskist kaatsmuseum (verantwoordelijkheid kaatsmuseum) 
Voor groep 5 t/m 8 van de basisschool heeft het Kaatsmuseum in samenwerking met de KNKB 

lesmateriaal ontwikkeld met als thema ‘Keatsen’. Dit materiaal is onder verantwoordelijkheid van het 

kaatsmuseum. In de gratis werkboekjes krijgen vele attributen, die bij het kaatsen horen, een plaats. 

Het boekje voor de leerkracht bevat achtergrondinformatie, lessuggesties en antwoorden. De 

leerlingenboekjes zijn in het Fries, dus kunnen prima worden gebruikt tijdens de Friese les. 

Naast deze gedrukte werkboekjes is er ook een leskist de ‘KEATS’ te leen. Deze kist is gevuld met 

voorwerpen, die een relatie hebben met het kaatsen, waaronder een kaatsbal, kaatswant, video over 

het nationale- en internationale kaatsen, shirts, voorleesboek, CD met kaatsliedjes etc.  

De midden- en bovenbouw kan meedoen aan het kaatsproject, dat afgesloten wordt in het 

kaatsmuseum in Franeker. Voor deze groep is er een tocht door het museum.  

Dankzij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB), is het mogelijk om u dit project voor een zeer 

lage prijs aan te bieden als u tenminste met één klas het museum komt bezoeken. U kunt nu alvast 

het kaatsproject reserveren door te mailen naar: info@knkb.nl 

  

mailto:info@knkb.nl
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Verhuur 

Mobiele Kaatsmuur 

Bent u op zoek naar een originele 

attractie of een aanvulling op uw 

evenement? Dan is de mobiele 

kaatsmuur van de KNKB iets voor u! 

 

 De muur is aan 2 zijden     

bespeelbaar en is bevestigd aan een 

rolsteiger. De kaatsmuur is zowel 

binnen als buiten te gebruiken. Bij 

voorkeur op een harde ondergrond. 

Afmetingen 

De muur is 6,10 m breed en 3,40 m hoog (2 laags). 

Er is een mogelijkheid de muur op te bouwen naar de officiële afmetingen (5,10 m hoogte: dit is 3 

laags). Het veld voor de mobiele kaatsmuur is 6,10 m breed en maximaal 10,60 m lang (is indien 

gewenst ook korter te maken). 

Clinic 

De mobiele kaatsmuur is te huur voor kaatsverenigingen, bedrijven, buurtverenigingen, 

familiefeestjes, etc. 

De huur bedraagt: € 150,- (ex BTW) per dag, inclusief opbouw en vervoer. Maximale afstand 50 km, 

gerekend vanaf de plaats van opslag. 

Er is een mogelijkheid onder begeleiding van trainer/trainster een clinic/speluitleg te krijgen 

(€ 21,- per uur exclusief reiskosten). 

Het is ook mogelijk om een demo of een training te laten verzorgen door een Wallball-topper. (zie 

prijslijst) 

Er kunnen ongeveer 8 tot 10 deelnemers tegelijkertijd bij de muur. Wanneer de groep groter is, kan 

in overleg met de trainer/trainster aanvullende kaatsspelen georganiseerd worden, zoals flybal, 

kaatstennis, e.d. We overleggen dit graag van te voren met u. 

De opbouwtijd van de muur is ongeveer 1,5 uur. 

De kaatsvereniging zorgt voor 3 vrijwilligers die meehelpen met opbouwen en afbreken 

Bij regen en wind (harder dan windkracht 2) kan de muur uit veiligheidsoverwegingen niet worden 

opgebouwd 
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Vragen of reserveren? 

Neem contact op met het Bondsbureau van de KNKB  0517 74 51 00 / info@knkb.nl 

Graag aangeven wanneer u de mobiele kaatsmuur wilt huren, begintijd, eindtijd, ondergrond 

(gras/plein/straat) en een korte beschrijving wat de bedoeling is. 

Materiaal voor een workshop 
Om als leraar zelf kaatsen tijdens de gymles te verzorgen is materiaal nodig. Het is mogelijk om een 

kaatsset te huren van de KNKB.  

 

De kaatsset bevat:  

• 10 kleine funballen ( luchtballetjes ) 

• 20 kunststof kaatsballen  

• 20 muurkaatsballen  

 

Indien er op het veld wordt gespeeld, is er ook nog een mogelijkheid om het volgende te lenen:  

• Lijnen voor 3 perken  

• Proppen  

• Krammen  

• Aanmerkersblokjes 

 

Optioneel:  

• 15 kaatshandschoenen (€ 25,- extra) 

Kosten: € 35,- en een borg van € 75,- die de school na afloop weer terug krijgt. Indien er materialen 

ontbreken, moeten deze per stuk worden vergoed. Hier moet ook voor worden getekend. 

Voor het huren van een kaatsset kunt u contact opnemen met het bondsbureau van de 

KNKB, info@knkb.nl.  

  

mailto:info@knkb.nl
mailto:info@knkb.nl
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Lesmateriaal 
Leskaarten bewegingsonderwijs BO 

De KNKB wil leraren in het basisonderwijs graag ondersteunen bij het aanbrengen van variatie in het 

bewegingsonderwijs. In de tijd waarin bewegingsonderwijs steeds belangrijker wordt, wordt er 

steeds meer van leraren verwacht en dit is niet altijd even eenvoudig. In korte tijd moet er veel 

gedaan worden, kinderen moeten veel bewegen. Gevarieerde materialen, duidelijke en 

vernieuwende organisatievormen ontbreken veelal.  

De KNKB wil in deze workshop laten zien, dat op het gebied van kaatsen (balvaardigheid), veel 

activiteiten met weinig materiaal prima zijn toe te passen in de lessen bewegingsonderwijs. 

Hiervoor heeft de KNKB leskaarten ontwikkeld die:  

• Eenvoudig in gebruik zijn  

• Attractief en uitdagend zijn 

• Aansluiten op de kerndoelen  

• Oefenvorm en spelvorm goed afwisselen  

• Gedifferentieerd op basis van leeftijd  

• Individueel en klassikaal gericht  

• Tevens geschikt zijn voor het werken in hoeken  

Gratis leskaarten voor iedere school.  

De workshop kan prima gegeven worden tijdens een bijscholingsmiddag of andere activiteit om 

leraren een leuke een leerzame middag te geven. 

Hieronder de beschikbare leskaarten die te vinden zijn op www.knkb.nl 

Leskaarten groep 3 & 4  

Leskaarten groep 5 & 6 

Leskaarten groep 7 & 8  

Leskaarten Wallball  

  

http://www.knkb.nl/
http://www.knkb.nl/websites/implementatie/mediadepot/md2696.pdf
http://www.knkb.nl/websites/implementatie/mediadepot/md2697.pdf
http://www.knkb.nl/websites/implementatie/mediadepot/md2698.pdf
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Noodfonds 
Financiële ondersteuning verenigingen bij onverwachte terugloop van het aantal leden. 

Aanleiding 

Naar nu blijkt zijn bij een terugloop van leden de financiële consequenties in sommige gevallen in de 

ogen van betrokken verenigingen groter dan gedacht. Om die reden heeft het hoofdbestuur besloten 

een noodfonds in te stellen, met als doel door de inzet van deze voorziening op gepaste momenten 

(kleine) verenigingen tijdelijk te kunnen ondersteunen, als zich door de vaste verenigingsafdracht en 

een dalend aantal leden financiële problemen voor doen. Dit past in de lijn van het beleidsplan op 

het punt “Ondersteuning verenigingen en behoud leden”. 

Voorwaarden 

De vereniging kan een beroep doen op het noodfonds als ze voldoet aan onderstaande criteria. 

 Kunnen aantonen dat er minimaal een jaar lang alles aan is gedaan om de terugloop in leden 

tegen te houden. 

 Kunnen aantonen dat de ledenterugloop het gevolg is van natuurlijk verloop 

 Kunnen aantonen dat hierdoor niet meer aan de financiële verplichtingen jegens de KNKB 

kan worden voldaan (bijv. door overleggen financiële jaarstukken). 

 Bereid zijn een gesprek aan te gaan met de afdeling verenigingsondersteuning met als doel 

te onderzoeken of een herstelplan kan worden opgesteld 

 Bereid zijn alle adviezen van VO op dit gebied uit te voeren 

 Bereid zijn mee te werken aan een eventueel herstelplan 

 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, dan: 

 Beslist het HB op advies van de afdeling VO over de toekenning van een financiële bijdrage 

uit het fonds 

 Wordt deze financiële bijdrage geconcretiseerd door tijdelijke plaatsing in een lagere 

tariefgroep 

 Geldt deze ondersteuning voor een periode van maximaal 4 jaar, waarbij jaarlijks opnieuw 

wordt beoordeeld of de bijdrage nog noodzakelijk is 

Algemeen 

Wanneer het huidige contributiemodel wijzigt, stopt ook onmiddellijk deze voorziening. Afhankelijk 

van de vorm van de nieuwe regeling wordt bekeken of een vervolg van de regeling noodzakelijk is.  
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Prijslijst 
Instructieboekje kaatsen € 0,20 per boekje 

Verenigingsondersteuning € 0 (Voor verenigingen aangesloten bij de KNKB) 

Kaatstrainerscursus 2  € 135,- (In 2018 gratis voor de, bij de KNKB aangesloten, kv’s) 

Kaatstrainerscursus 3  € 200,- (In 2018 gratis voor de, bij de KNKB aangesloten, kv’s) 

Kaatstrainerscursus 4   € 265,- 

Cursus Jeugdscheidsrechter € 0,-  (In 2018 gratis voor de, bij de KNKB aangesloten, kv’s) 

Clubscheidsrechtersavond Gratis 

Thema-avond   € 7,50 (onder voorbehoud) 

Schoolkaatsproject   € 50,- per groep 

Clinics    € 150,- (maximaal 20 personen) voor anderhalf uur 

DVD zachte bal   € 5,- 

Kaatsmuur   € 150,- per dag (excl. btw) + reiskosten(boven de 50 km)  

Kaatsset   € 35,- (+ € 75,- borg) 

Kaatshandschoenen (15) € 25,- 

Demo Wallball-topper  € 30,- 

Training Wallball-topper € 100,-  
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Contact & Websites 
Contact 

Adres:  Bondsbureau KNKB 

Sjaardemastraat 15 

8801 KW Franeker 

Postbus 501 

8800 AM Franeker  

E-mail: info@knkb.nl  

Tel: 0517 - 74 51 00 

E-mail kaatsacademie: a.hijlkema@knkb.nl  

Websites 

www.knkb.nl 

www.onewallhandball.nl 

 

Wijzigingen en aanvullingen van dit productenboek worden bekend gemaakt op de KNKB-site. 

mailto:info@knkb.nl
mailto:a.hijlkema@knkb.nl
http://www.knkb.nl/
http://www.onewallhandball.nl/

