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Voorwoord  
 
 

Op het moment van schrijven doet de winter zijn intrede in Fryslân, hopelijk kunnen we nog even 

genieten van natuurijs. Voor nu tijd om de balans op te maken en terug te kijken naar het jaar 

2018. Voor mij persoonlijk een bijzonder jaar door mijn aanstelling als directeur van de KNKB. 

Ondanks het feit dat ik bekend was met het kaatsen heb ik veel tijd en energie moeten steken in 

het leggen van contacten met alle kaatsgeledingen. Maar ook om alle ins en outs van de 

kaatssport te leren kennen. In samenwerking met het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers 

heb ik veel uitvoerende taken voor mijn rekening genomen en heb ik mij uitgebreid laten 

informeren. Als je niet oppast word je hierdoor volledig de uitvoering ingezogen. Dit is natuurlijk 

niet de bedoeling, maar het heeft voor mij wel een goede en brede basis gelegd voor de 

toekomst. Het jaar 2018 laat zich het beste omschrijven als stabiel. Zowel in organisatorische als 

financiële zin. Dit is prima, maar voor de toekomst niet voldoende. 

 

Enerzijds is de roep om verandering groot, anderzijds zijn er veelal conservatieve opvattingen in 

de kaatssport. Het is voor alles en iedereen binnen de kaatssport de grootste uitdaging om het 

kaatsen voor de toekomst veilig te stellen en een nieuwe weg in te slaan. Mijn voorganger Geert 

Faber sprak in zijn voorwoord in het voorgaande jaarverslag over ‘veel durf en creativiteit 

gewenst om de kaatssport aan te passen aan de nieuwe tijd’. Maar waar begin je en waar eindig 

je? Het is heel goed mogelijk dat je door een veelvoud aan onderwerpen en incidenten het 

overzicht dreigt te verliezen. Het is belangrijk om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden. En 

uiteraard het stellen van prioriteiten. In gezamenlijkheid met het hoofdbestuur hebben we 6 

hoofdthema’s (beleidspijlers) vastgesteld. 1. Organisatie, 2. Technische (wedstrijd) zaken, 3. 

Communicatie, 4. Commercie, 5. Opleiding en 6. Financiën. Voor technische zaken is een 

technisch platform opgericht en bij de financiën is een herstart gemaakt met de werkgroep 

contributiebeleid. De samenwerking en verdeling van taken en verantwoordelijkheden op het 

bondsbureau zijn aangepast en aangescherpt. Het hoofdbestuur heeft meer afstand genomen van 

de uitvoering. Zij opereert meer beleidsmatig en toezichthoudend. Het bondsbureau (directeur) 

heeft mandaat voor het nemen van besluiten. De communicatie is een zorgenkind van de KNKB. 

Volgens traditioneel gebruik wordt dit veelal top-down uitgevoerd. Het bereik is hiermee 

minimaal. Met een nieuwe kaatsapp willen we ook graag in contact staan met het individu (de 

kaatser). Deze bottom-up benadering vraagt de nodige veranderingen. Om het kaatsen op een 

positieve wijze voor een breed publiek toegankelijk te maken dient geïnvesteerd te worden in de 

communicatie. De commercie draait op volle toeren. Nog steeds een stijgende lijn, hier kunnen 

we trots op zijn. Maar hoe lang is deze race vol te houden. Financieel gezien nemen we hiermee 

de nodige risico’s. Tot slot de opleiding, de kurk waar de aanwas van kaatsers, trainers en 

scheidsrechters op moet drijven. Er zijn een aantal goede resultaten geboekt in de werving van 

scheidsrechters. Ook is er een eerste verbinding gelegd met de kaatsscholen. Het streven naar 

een gezamenlijk opleidingsdoel is hierbij de uitdaging.  

 

Op alle fronten is hard gewerkt en voortgang geboekt. Tijdens de komende algemene 

ledenvergadering zullen we hier uitgebreid bij stil staan. Het jaar 2018 was hiermee 

voorbereidend, analyserend en oriënterend van aard. De uitwerking en de besluitvorming staat in 

2019 centraal en tot slot zal de implementatie in 2020 plaats moeten vinden. Ik verwacht van de 

leden (verenigingen) een kritische blik met daarbij een coöperatieve insteek. Hopelijk kunnen we 

op deze weg verder en zullen we ook in 2019 de schouders er met elkaar onder steken voor onze 

prachtige kaatssport. 

 

Marco Hoekstra 
Directeur KNKB 
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Opmaak: Bondsbureau en SW-Design, Oentsjerk 
Druk: Drukkerij Van der Eems, Easterein 

Samenstellers: Marco Hoekstra, Alida Breeuwsma en 
Boukje Houtsma 
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1. Versterking van de bondsorganisatie 
 
Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur werd in 2018 gevormd door voorzitter Wigle Sinnema, vicevoorzitter en 

portefeuillehouder Internationaal, Wallball en Opleiding Johannes Siegersma, secretaris Monique 

Bartels, penningmeester Alida Breeuwsma, portefeuillehouder Verenigingen & Federaties Lolke 

Jan Dijkstra, portefeuillehouder Commercie & Communicatie  Jan van Erve en tot slot 

portefeuillehouder Technische zaken en Wedstrijdzaken Dirk Kuperus. Hij volgde op 15 maart 

2018 aftredend bestuurslid Tjeerd Dijkstra op.  

 

Eisen goed sportbestuur 

Het NOC/NSF heeft beleid vastgesteld waarbij een sportbestuur aan de eisen van goed 

sportbestuur moet voldoen. In deze notitie wordt gewerkt met 13 aanbevelingen. Het 

hoofdbestuur voldoet aan de gestelde eisen en de verantwoording hierover is uitgevoerd richting 

de NOC/NSF. 

 

Bondsbureau 
Per 1 januari 2018 is Marco Hoekstra uit Easterein aangesteld als de nieuwe directeur van de 

KNKB. Op 1 februari 2018 is Geert Faber gestopt als directeur. Onder het genot van een etentje 

is er informeel afscheid genomen van Geert. Tijdens de algemene vergadering is hier op formele 

wijze nogmaals aandacht aan besteed. Geert geniet nu van zijn pensionering. Naast deze mutatie 

zijn er geen personele wijzigingen geweest op het bondsbureau. Rianne Bosma-Tanghe is 

werkzaam als commercieel manager, Tetman van der Meulen is verantwoordelijk voor de 

financiën en wedstrijdzaken, Hendrik Leegstra als acquisiteur en commercieel medewerker, Afke 

Hijlkema als coördinator van de FB Oranjewoud kaatsacademie en tot slot Boukje Houtsma als 

management assistente. Met ingang van  1 oktober is Boukje in vaste dienst getreden. Naast 

deze vaste medewerkers is Henk Haar actief als vrijwilliger op het bondsbureau. Henk houdt zich 

bezig met de coördinatie en uitvoering van schoolkaatsprojecten, Fryske sport yn dyn klasse en 

verenigingsondersteuning. Tijdens het zwangerschapsverlof van Rianne Bosma-Tanghe heeft Afke 

de Jong de honneurs waargenomen. 

 

Werkgroepen en commissies 
De werkgroep handschoenen heeft een actief jaar achter de rug. In totaal werden er 32 

veldkeuringen uitgevoerd en zijn er 10 keuringsavonden in de Trije georganiseerd. De bezetting 

tijdens deze activiteiten vergt de nodige inzet van alle 7 werkgroep leden. De planning hiervoor 

wordt in eigen beheer uitgevoerd. Naast deze kerntaken is er veel tijd en energie gestoken in de 

afstemming met de KNKB, de PC, de licentiehouders, met de werkgroep scheidsrechters en de 

wedstrijd gerelateerde commissies en werkgroepen. Het realiseren van een goede regelmatige 

meting van de nap met behulp van een hardheidsmeter is niet geslaagd. Het is wel mogelijk om 

andere delen van de handschoen goed en objectief te kunnen meten.  

 

De werkgroep scheidsrechters is het seizoen gestart met 21 scheidsrechters en 6 

jeugdscheidsrechters. Gedurende het seizoen hebben 2 scheidsrechters aangegeven de 

toebedeelde wedstrijden niet te kunnen leiden in verband met ziekte. De andere scheidsrechters 

hebben dit in gezamenlijkheid opgepakt. De 6 opgeleide jeugdscheidsrechters hebben allemaal 

een persoonlijke coach gehad. 2 jeugdscheidsrechters hebben aangegeven ook te willen acteren 

op een hoger niveau. Bij een aantal verenigingen is een instructie clubscheidsrechter 

georganiseerd. Het volledige scheidsrechterskorps is voorzien van een nieuwe kleding lijn. De 

samenwerking met de FB Oranjewoud kaatsacademie is opgestart met een themabijeenkomst 

onder leiding van betaald voetbal grensrechter Erwin Zeinstra. Tot slot is er pilot uitgevoerd om in 

teamverband (2 scheidsrechters) een wedstrijd te leiden. De eerste resultaten bieden zeker 

aanknopingspunten voor een vervolg in de toekomst.  
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In 2018 heeft de strafcommissie 20 rapportages ontvangen, die in 6 zittingen ter tafel kwamen. 

Gerapporteerd en gestraft zijn: 

- 5 kaatsers vanwege onbehoorlijk gedrag  

- 4 kaatsverenigingen vanwege het niet leveren van een keurmeester bij het NK senioren 

- 2 kaatsers vanwege het kaatsen met een handschoen niet overeenkomend met het 

reglement 

- 2 kaatsers vanwege het te laat aanwezig zijn bij een wedstrijd 

- 1 kaatser vanwege het onreglementair uitkomen voor een vereniging  

- 1 kaatser vanwege een onreglementair tenue 

- 1 kaatser vanwege het niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking  

Drie  rapportages zijn niet in behandeling genomen. Een keer is een kaatser vrijspraak verleend. 

De beroepscommissie heeft in 2018 geen zaken in behandeling genomen.  

 

Federatiekaatsen 
In 2018 is het federatiekaatsen onder de loep genomen. Tijdens de reguliere vergadering op 24 

januari 2018 bleek de noodzaak om te veranderen dusdanig groot dat er een brainstormsessie 

(30 mei) over de toekomst van het federatiekaatsen is georganiseerd. Vervolgens zijn er plannen 

gemaakt en zijn deze voorgelegd tijdens een klankbordbijeenkomst op 24 oktober. Naast deze 

bijeenkomsten doet Piter van der Ploeg onderzoek naar de feitelijke situatie bij de verschillende 

federaties. Het is de bedoeling dat hij hierop gaat afstuderen op de Hanze hogeschool in 

Groningen. Na voltooiing van dit onderzoek zullen er aanbevelingen voor de toekomst volgen. Een 

geïntegreerde wedstrijdagenda voor alle kaatsgeledingen is het streven. Hiermee wil de KNKB alle 

niveaus in alle regio’s faciliteren.  

 

FBA 
De Federatie van Buiten Afdelingen is net als de andere 11 federaties aangesloten bij de KNKB. In 

2018 bestond de FBA uit 8 verenigingen gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Dronten, 

Groningen, Hank Dussen, Hilversum en Wageningen. Met andere kaatsverenigingen die niet lid 

zijn wordt een mogelijke samenwerking onderzocht. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als 

verenigingen zoals Zwolle, Assen, Emmen, Mijdrecht en mogelijke andere verenigingen ook 

aansluiting weten te vinden bij de FBA en de KNKB. Een eerste stap in de goede richting zou een 

mogelijke toelating tot afdelingswedstrijden kunnen zijn. Naast deze ontwikkelingen is de iets 

teruglopende deelname aan de wedstrijden een punt van aandacht. Gemiddeld deden er 28,5 

kaatsers mee aan de wedstrijden. In organisatorische zin is er versterking en verjonging 

gevonden bij het zaalkaatsen. Om de contacten (en hiermee de verbinding) te onderhouden is er 
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een bestuurlijke afvaardiging naar de FBA-vergadering geweest en is er wederom een subsidie 

van € 300,- uitgekeerd. Last but not least; KV Flevoland te Dronten vierde haar 50 jarig jubileum! 

 

Algemene Ledenvergadering en regioledenberaden 
Eind januari werd een serie van 4 regioledenberaden georganiseerd in Sint Nicolaasga, 

Witmarsum, Hantum en Deinum. De uitkomsten van de vorige regioledenberaden werden 

besproken, alsmede het beleidsplan, de geplande activiteiten, de financiën en alle relevante 

verenigingszaken. Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering zeer nuttige 

bijeenkomsten met waardevolle inbreng vanuit de verenigingen.  

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 maart 2018 werd afscheid genomen van 

hoofdbestuurslid Tjeerd Dijkstra. Hij werd opgevolgd door Dirk Kuperus. Ook werd er op gepaste 

wijze afscheid genomen van algemeen directeur Geert Faber. Hij werd opgevolgd door Marco 

Hoekstra.  

 

Naast het afscheid van bovengenoemde personen was er een woord van dank en een bloementje 

voor de afscheidnemende commissieleden Herre Hof en Kanter Breuker.  

 

Naast de vaste agendapunten (jaarverslag, beleidsplan, jaarplan, jaarrekening, en begroting) 

werd het eenlingenbeleid uitgebreid, een extra categorie junioren dames ingevoerd en werd het 

nieuwe type handschoen voor de jongens- en meisjescategorie vastgesteld. Een aanpassing van 

het prijzenbeleid zoals voorgesteld door KV Makkum werd met één jaar uitgesteld. Tot slot werd 

de AV opgeluisterd met een film over alle kaatshoogtepunten in 2017 en een wallball 

promotiefilm. 

 

Begin november waren we te gast bij Heerenveen, Anjum, Wommels en Sexbierum voor de 

najaar regioledenberaden. Het afgelopen kaatsseizoen -met vele hoogtepunten- werd 

geëvalueerd. De financiën (o.a. het contributiebeleid) werden doorgenomen. Het technisch beleid, 

de werkzaamheden op het bondsbureau en wederom diverse onderwerpen vanuit de verenigingen 

kwamen aan de orde. Kortom terugkijken, maar vooral ook de blik op de toekomst. Welke 

toekomstige koers gaan we varen? De regioledenberaden zijn uitermate geschikt om dit op een 

laagdrempelige manier met elkaar te bespreken.  

 

FB Oranjewoud Kaatsacademie 
Het afgelopen jaar is de opleiding kaatstrainer 2 en 3 georganiseerd. In respectievelijk Franeker, 

Grou en Mantgum zijn in totaal 20 belangstellenden gestart met de cursus kaatstrainer. 10 

cursisten kregen in september hun diploma KT 2. 6 cursisten zijn doorgestroomd naar KT 3. De 

overige 4 kandidaten zijn om diverse redenen afgehaakt. Voor KT 3 zijn inmiddels 2 cursisten 

gediplomeerd, de overige 4 deelnemers zullen de cursus KT 3 afronden in 2019. De 

trainersopleiding werd wederom verzorgd door Jan de Groot, Durk van der Leest en Siemke 

Andela.  

 

In 2018 is de Kaatsacademie het gesprek aangegaan met alle kaatsscholen om te verkennen wat 

we voor elkaar kunnen betekenen. Het trainingsaanbod van alle scholen is inmiddels zichtbaar op 

de site van de KNKB. In 2019 zullen we dit voortzetten en kijken hoe we alle kaatsjeugd in 

Friesland beter kunnen bereiken om het totale trainingsaanbod in kaart te brengen.  

 

Voor de trainers en andere belangstellenden vanuit de kaatsscholen is Geert Kuiper langs 

geweest om zijn verhaal te delen over het werk als bondscoach van de KNSB. Deze zogenaamde 

themabijeenkomsten zullen een vervolg krijgen in 2019. 

 

Er zijn 6 nieuwe jeugdscheidsrechters opgeleid. Allen hebben in het seizoen 2018 begeleiding 

gehad van een coach en zijn binnen de jeugdcategorieën actief geweest. Allen hebben ook 

toegezegd in 2019 verder te willen gaan. Twee daarvan maken een stapje omhoog. Zij zullen 
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eerst 2 extra opleidingsavonden volgen tot scheidsrechter binnen de seniorencategorieën. Jaap 

Adema verzorgt de opleiding van scheidsrechters. 

 

Voor alle reeds actieve scheidsrechters is grensrechter Erwin Zeinstra langs geweest om eens stil 

te staan bij de rol als scheidsrechter. Een leerzame avond en welkome aanvulling op het aanbod 

voor scheidsrechters. 

 

In februari 2018 heeft Jan Willem van Beem van VVV Sjirk de Wal zijn verhaal gehouden over het 

werven en behouden van vrijwilligers. Binnen de vereniging in Dronrijp zijn ruim 200 vrijwilligers 

actief. Reden om hier eens meer van te willen weten. In het clubhuis van Dronrijp kwam een 

mooie groep bestuurders bijeen om te leren van de tips van Jan Willem. 

 

Verenigingsondersteuning 
Het afgelopen jaar heeft het VO-team brede ondersteuning geboden aan diverse federaties en 

verenigingen. Ondersteuning bij algemene vragen, beleidszaken, trainingsondersteuning en 

bestuurlijke zaken. Het team bestaande uit Henk Haar, Siemke Andela, Janny Yntema en Rinze 

Stiemsma hebben deze vorm van ondersteuning verleend aan maar liefst 16 verenigingen. Het 

behoud van verenigingen en het stimuleren van samenwerking staat centraal in het team. De 

totale inzet van het VO-team bedroeg in 2018 ongeveer 105 uren.  

 

Sportparticipatie 
Er zijn in 2018 maar liefst 33 scholen bezocht in het kader van het KNKB-schoolkaatsproject. 

Verdeeld over 114 groepen werden aan 2.126 kinderen kaatslessen gegeven. De samenwerking 

met stichting Sportpromotie Harlingen is een prima initiatief met mogelijkheden voor de 

toekomst.  Aan 3 scholen werd begeleiding verleend ter voorbereiding op het provinciaal 

schoolkaatskampioenschap. In het vervolgonderwijs was er ondersteuning voor het Comenius te 

Leeuwarden en het Linde College te Wolvega. Bij het andere schoolkaatsproject  ‘Fryske Sport yn 

dyn Klasse’ werden 8 scholen bezocht verdeeld over 12 groepen met in totaal 287 leerlingen. 

Prima aantallen waarbij voor de toekomst nadrukkelijk wordt ingezet op de samenwerking met 

verenigingen om hierbij meer aanwas van jeugdleden te stimuleren.  

 

Ledenaantallen 
Het totaal aantal geregistreerde leden is het afgelopen jaar gedaald. Bij het ingaan van 2018 had 

de bond 10.572 leden. Bij het ingaan van 2019 is dit 10.045. Met name in de categorie heren 

senioren en categorie dames is een afname in het aantal leden geconstateerd.  

 

Er heeft zich in 2018 1 vereniging afgemeld bij de bond. KV “Reitsje Him” uit Lekkum is per 1-1-

2019 niet meer aangesloten. Het totaal aantal aangesloten verenigingen komt daarmee op 110. 
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Keatsmuseum 
Dit derde jaar na de heropening in 2016 is gestaag gewerkt aan de verdere uitbouw van 

activiteiten. Dit moet resulteren in meer bezoekers voor het museum. Extra impulsen waar we 

zeker profijt van mee hebben gekregen zijn de activiteiten rond Culturele Hoofdstad 2018 en de 

Keatswike. De combikaarten met het Planetarium en Museum Martena hebben ook extra 

bezoekers opgeleverd. Daarnaast zijn activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die mee moeten 

zorgen dat we een modern museum blijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is het 

digitaliseringsproject dat onder meer is bedoeld voor de ontsluiting van de duizenden 

documenten, foto’s en voorwerpen. Al deze inspanningen zijn mogelijk door de grote inzet van 60 

vrijwilligers. 

Het vergroten van het aantal bezoekers heeft ook dit jaar een hoge prioriteit gehad.  

 

Het betreft o.a.: 

- Tijdelijke tentoonstelling ‘Kaatszilver sinds 1750 tot heden’ 

- In de voorjaarsvakantie t.b.v. de schooljeugd de activiteit ‘Help Pake en Beppe de vakantie 

door’  

- Deelname aan de tentoonstelling ‘Historie Waadhoeke’ in de Groate Kerk in St. 

Jacobiparochie 

- Deelname in Hijum aan de mini-expositie  ‘De 4 Friese Sporten’ 

- De Keatswike in de periode van 30 juli tot en met 5 augustus met het programma 

HEEDAAR. In die week is gewerkt met ruimere openingstijden om ieder in de gelegenheid 

te stellen een bezoek aan het museum te brengen. De eerder geïntroduceerde 

stadskuierapp was ook een onderdeel van de Keatswike. 

- De invoering van combikaarten, samen het Planetarium en Museum Martena 

- Het groepsbezoek als bedrijfs- of familie-uitje soms samen met een kaatsclinic op het veld 

of in de zaal 

- Winterjûnenocht waarbij het Keatsmuseum één van de vier locaties was waar mooie 

verhalen werden verteld. 

  

Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van € 10.000,-. De Gemeente Waadhoeke gaf 

een structurele subsidie van € 2.750,- per jaar. Er werden tevens donaties ontvangen van de 

Koninklijke Permanente Commissie en de Freonen van het Keatsmuseum. Daarnaast zijn er 

wederom enkele periodieke giften in het kader van de nieuwe geefwet ontvangen. Een bijzondere 

gift à € 220,- mochten wij ontvangen van de Commissie van 55+ Kaatsers. Deze gift is 

‘geoormerkt ‘ en bestemd om het schoolbezoek aan het museum te vergroten. Van één van onze 

vrijwilligers is een gift ontvangen van € 250,- voor het aanschaffen van zitmeubilair voor de 

museumtuin. 

   

De organisatie van het kaatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van ruim 

60 personen een grote bijdrage geleverd en een woord van dank is hier geheel op zijn plaats. 

Voor het contact met het bestuur en de vrijwilligers, en de vrijwilligers onderling, zijn er 

nieuwsbrieven verzonden en bijeenkomsten gehouden. Een speciale bijeenkomst is georganiseerd 

op 6 december 2018 met als belangrijk onderwerp: de evaluatie van alle activiteiten van de 

laatste twee jaar. 

 

Er zijn een groot aantal suggesties, ideeën en verbeterpunten aangedragen die voor zover 

mogelijk in 2019 zullen worden uitgevoerd. Vervolgens is het jaar op 19 december 2018 met de 

vrijwilligers op een gezellige wijze afgesloten. Het volledige inhoudelijke jaarverslag en de 

financiële jaarverslagen kunt u vinden op de website www.keatsmuseum.frl.  

http://www.keatsmuseum.frl/
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2. Vergroten marktpositie kaatsen en KNKB 

 
Hoofdsponsor FB Oranjewoud 
Sinds 2014 is FB Oranjewoud de hoofdsponsor van de KNKB. De stichting is voortgekomen uit de 

Friesland Bank, onze voormalig hoofdsponsor van 1972 t/m 2013. Een langdurige relatie met de 

nodige historie! De stichting heeft als doelstelling ‘het verbeteren van het sociaal, economisch en 

cultureel klimaat in Noord Nederland’. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale 

strekking. De KNKB is zeer content met deze samenwerking. Dergelijke duurzame relaties zijn 

zeer belangrijk voor de kaatssport, het waarborgen van deze relatie is voor de continuïteit van 

het kaatsen in zijn huidige omvang van essentieel belang.   

 

Overige sponsoring 

Naast onze hoofdsponsor heeft de KNKB een mooie en trouwe sponsorgroep bestaand uit een 

grote diversiteit aan bedrijven. We zijn deze bedrijven eveneens zeer erkentelijk voor hun steun 

aan de kaatssport. Door teruglopende inkomsten uit subsidies en bijdragen vanuit het NOC/NSF 

is deze commerciële bijdragen onmisbaar voor de bond. Het aanbod vraagt meer creativiteit 

doordat er meer nadruk op maatwerk komt te liggen. Iedere sponsor heeft hierbij zijn eigen 

wensen. Deze meerwaarde trachten wij te waarborgen door veel verschillende 

sponsormogelijkheden aan te bieden. In 2018 bestond onze sponsorgroep uit 70 bedrijven, een 

prima aantal waar we trots op zijn.  

 

Opening kaatsseizoen 
Op 18 april werd het kaatsseizoen geopend in Sans Souci te Berltsum. Om de verbinding tussen 

de sponsoren, de bond en de kaatsers te versterken is er gekozen voor een nieuwe opzet waarbij 

de netwerkbijeenkomst wordt gecombineerd met de seizoensopening. Diverse filmpjes werden 

getoond, een interactieve parturenpresentatie onder leiding van Jan Hospes en als gastspreker 

een boeiend verhaal van voormalig topschaatser Jan Ykema. Na afloop werd de geslaagde middag 

informeel afgesloten met een hapje en drankje.  

  

De PC 
Tijdens dé kaatsklassieker van het jaar zijn alle sponsoren en relaties uitgenodigd. Als blijk van 

waardering ontvangt zij tribunekaarten en een uitnodiging voor een gezamenlijke lunch. De lunch 

wordt traditiegetrouw verzorgd door onze sponsor Bloemketerp. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren werd de lunch het afgelopen jaar geserveerd op onze nieuwe locatie ‘de Voorhof’. Deze 

ruimere opzet voldeed prima. We hopen dit concept nog vele jaren tot ieders tevredenheid uit te 

voeren. 

 

Netwerkbijeenkomst Fritom 
In het najaar werd een geslaagde netwerkbijeenkomst georganiseerd in het mooie nieuwe pand 

van onze sponsor Fritom holding. Gastspreker tijdens deze avond was communicatiestrateeg Jaap 

Stalenburg. Voor ondernemers een prima doorkijk in de wereld van sportsponsoring. Sponsor 

Grandcafé de Doelen verzorgde de hapjes en drankjes en een heerlijk buffet. Daarnaast nog een 

bierproeverij door de lokale bierbrouwerij RedBad. 

 

Communicatie 
Ons verenigingsblad Keats! viel dit jaar bij alle ingeschreven leden op de mat. Op ruim 7.000 

adressen werden 4 prachtige edities bezorgd. Voorgaande jaren was er sprake van een 

abonnementenconstructie. Hoge kosten in combinatie met een gering aantal lezers noopte de 

bond om een andere koers te varen. Het bereik is nu vele malen groter en de commerciële 

waarde is vergroot. Het vergroten van de meerwaarde voor een lidmaatschap is voor ieder 

individueel lid sterk verbeterd. Punt van zorg blijven de kosten. De redactie bestaat uit: Rynk 

Bosma, Bouke Poelsma, Uultsje Talsma en Janneke de Boer met ondersteuning vanuit het 

bondbureau door Hendrik Leegstra en Boukje Houtsma.  
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Onze website www.knkb.nl is door 540.000 unieke bezoekers bezocht. Met elkaar bekeken zij 3,3 

miljoen pagina’s. Jan Braaksma verzorgde de wedstrijdverslagen voor de hoofdklasse. Rynk 

Bosma schreef de prachtige column ‘de balkearder’.  

KNKB Media met Walter, Richard, Thomas en Jordy Miedema introduceerde het keatsjournaal en 

na afloop van het seizoen de rubriek ‘oan’e keukentafel’. Verder op onze site enkele publicaties 

over artikelen uit eerder verschenen Keats!-edities en diverse andere nieuwsitems uiteraard. De 

uitslagen op de site worden gevuld door de verenigingen, dit verloopt om verschillende redenen 

nog niet altijd naar wens. Ook zijn de sociale media volop in beweging. Op Facebook heeft de 

KNKB inmiddels 4.250 volgers, op twitter 2.660 en op Instagram zo’n 1100 (toename van 72%). 

Voor het komende jaar dienen de verschillende platforms elkaar te versterken door verbindingen 

te maken en duidelijke keuzes te maken waar wat wordt gepubliceerd. Bovendien zal er als 

aanvulling een kaatsapp worden ontwikkeld.  

 

Het afgelopen seizoen zijn er 10 KNKB-nieuwsbrieven uitgebracht. Alle kaderleden, verenigingen 

& federaties, sponsoren  en ranking kaatsers ontvangen deze brief. De nieuwsbrief gevuld met 

diverse korte items voorziet alle kaats geledingen van nuttige informatie en uiteraard 

kaatsnieuws.  

 

Keatswike rond Pinksteren 
In gezamenlijkheid met Jan Bogtstra, de Zachte Bal PC en de werkgroep provinciaal 

schoolkaatsen wordt de Pinkster Keatswike georganiseerd onder leiding van de werkgroep NK 

(KNKB). Dit jaar een vroege editie, hiermee kon het schoolkaatsen geen doorgang vinden door 

een te korte aanlooptijd voor de organisatie van de voorronden. Deze vrijgevallen plaats werd 

opgevuld door de 55+. De juniorencategorie startte de week op zaterdag voorafgaand aan 

Pinksteren met het Juwelier Kramer NK. Uit een lijst van 21 parturen kwam Minnertsga (Wesley 

Vriesema, Herre de Vries en Marten Bergsma) uiteindelijk als winnaar uit de bus. In een finale 

met alles aan de hang werd Sexbierum-Pietersbierum verslagen. Op maandag tweede 

Pinksterdag was het de beurt aan de senioren. Het Eresdé NK werd gewonnen door OKK Beetgum 

met de kaatsers Johan der Meulen, Steven Koster en Tjisse Steenstra. KV Winsum werd in de 

finale met 5-5 en 6-4 nipt verslagen. Op woensdag was het Sjûkelân het toneel voor de 55+ en 

de keatswike werd traditioneel afgesloten met de Zachte Bal PC. Met een toenemend aantal 

toeschouwers, een gepaste en gezellige entourage lijken de succesvolle voorgaande edities van 

weleer weer in zicht te komen. Het verkaatsen van deze partijen op het Sjûkelân te Franeker 

heeft hier zeker een positief effect op gehad. Tot slot een woord van dank richting De Bogt Fen 

Gune voor de goede samenwerking tijdens dit evenement.  

 

Keatswike Heedaar 
In het kader van LF 2018 werd een heuse keatswike georganiseerd door stichting Keatsstêd 

2018. Op maandag 30 juli was het startsein van een spectaculaire kaatsweek door de kaatsshow 

Heedaar gekoppeld aan de loting voor de PC. Op dinsdag 31 juli volgde het dameskaatsen met de 

zachte bal op de Foarstrjitte en een boekpresentatie van Pieter Breuker in het kaatsmuseum. Op 

woensdag 1 augustus was uiteraard de PC met als winnaars Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en 

Thomas van Zuiden. In een spannende finale werd het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke 

Triemstra en Tjisse Steenstra verslagen. Van 2 t/m 4 augustus werd het Europees 

Kampioenschap georganiseerd met als spelvarianten het internationaal spel, wallball en llargues. 

De afsluiting van de keatswike was de generale jongenspartij voor de Freule. Naast bovenstaande 

activiteiten heeft de organisatie een kaatsapp met kaatsbezienswaardigheden ontwikkeld en 

waren er diverse kaatsclinics rondom de kaatswedstrijden. Ook werden er nog enkele andere 

Europese sporten op de Foarstrijtte gedemonstreerd. Kortom: 2 fantastisch geslaagde 

kaatsweken in 2018! 

http://www.knkb.nl/
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3. Verbetering technische ontwikkeling kaatssport 
 
Ranking en gestuurde loting 
De ranking heeft dit jaar prima gefunctioneerd met uitzondering van een aantal verstorende 

factoren zoals de doordeweekse wedstrijden, het verschil in aantal parturen, het verschil in soort 

wedstrijd tussen hoofdklas en 1ste klas en beperkte en onbeperkte wedstrijden. Het is zaak om 

deze verstoring weg te nemen. Het objectief vaststellen op welk niveau je hoort te kaatsen en 

uiteraard de plaatsing voor de PC is hierbij leidend.  

 

De lotingen voor de jeugdwedstrijden werden uitgevoerd door een aantal werkgroepleden. Bij 

deze  lotingsploeg werd afscheid genomen van Ant Altenburg en Ytzen Wassenaar. Het uitzetten 

op functie voor de 30+ en 50+ werd geregeld door enkele werkgroepleden van deze categorieën. 

De loting voor alle overige senioren categorieën zijn iedere dinsdag om 19.00 uur (openbaar 

toegankelijk) uitgevoerd op het bondsbureau. Deze centrale lotingen zijn het afgelopen jaar 

voorspoedig verlopen.  

 

Kaatshandschoen  
Voor de jongens- en meisjescategorie werd de verplichting om te kaatsen met het nieuwe type 

kaatshandschoen opgenomen in het reglement. Enerzijds wil de bond deelname stimuleren door 

bijvoorbeeld ‘ledenkaatsers’ ook de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan 

afdelingswedstrijden. Anderzijds wil de bond een zo eerlijk mogelijke wedstrijd organiseren met 

voor iedere kaatser gelijk materiaal. Het lenen van een goedgekeurde handschoen is om deze 

reden reglementair mogelijk gemaakt.  

 

Wedstrijdstramien en -zaken 
In tegenstelling tot de afspraken wordt er nog altijd afgeweken van de vastgestelde 

aanvangstijden. Dit geldt incidenteel ook voor het maximaal aantal parturen op de 

hoofdklassewedstrijden. In de cyclus bij de rankingsystematiek wordt het aantal te behalen 

punten verdeeld over een reeks van 8 wedstrijden. Bij de gestuurde loting gaat het om 

respectievelijk 9 (heren) en 7 (dames) wedstrijden. Door deze twee elementen te combineren 

kom je al snel in een spagaat. Tot slot kunnen we nog vermelden dat de categorie dames 

junioren werd geïnitieerd en het eenlingenbeleid werd uitgebreid voor de juniorencategorie bij 

zowel de heren als de dames.  

 

Wedstrijdagenda 
Het samenstellen van een evenwichtige wedstrijdagenda is nog altijd lastig te realiseren. Vele 

verenigingen houden vast aan eigen opvattingen en belangen. In 2018 is een voorzichtige start 

gemaakt met het vergroten van het breedtesport aanbod. De jeugd kaatst hoofdzakelijk nog één 

wedstrijddag per weekend. Er is met name rekening gehouden met het voetbalseizoen. De opzet 

om de wedstrijden te verkorten door dagdeelkaatsen is helaas niet geslaagd. Vroegtijdig moest 

het besluit genomen worden om hiermee te stoppen. Wommels en Easterein hebben een 

samenwerking afgesproken om de organisatie van de generale dames PC en keats-off 

gezamenlijk vorm te geven. De komende twee jaar zullen zij door middel van rouleren deze 

wedstrijden voor hun rekening nemen. De ontwikkeling van combiwedstrijden kreeg verder 

gestalte. Steeds meer verenigingen kiezen voor een dergelijke opzet.  

 

Wallball 
Op zondag 11 november 2018  werd het Tiedema NK wallball dubbels voor de jeugd en senioren 

afgewerkt. Met een deelnemersveld van 140 kaatsers was de bezetting zeer goed. Het publiek 

kreeg snel en aantrekkelijk spel voorgeschoteld. Voor de uitslagen verwijzen we naar de 

overzichten elders in dit jaarverslag. De dorpencompetitie is wederom georganiseerd. Bij de 

heren werd Minnertsga als winnaar gekroond, bij de dames ging de hoogste eer naar KV De Twa 

Doarpen/ DIOS2. Steeds meer verenigingen omarmen het wallball en faciliteren in de vorm van 

een kaatsmuur. De KNKB heeft de beschikking over een mobiele kaatsmuur. Tegen een onkosten 
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vergoeding is deze muur te huren. Het plaatsen van de muur wordt verzorgd door de familie de 

Bruin. Het afgelopen jaar werd de muur opgebouwd in Franeker (4x), Wommels, Wiuwert, 

Heerenveen, Oranjewoud en Leeuwarden (3x). Wallball trainingen werden verzorgd door stichting 

Score en de Dutch Wallball school. 

 

EK Franeker 
Het EK 2018 kreeg een speciaal tintje doordat het internationaal kaatsen werd opgenomen in de 

keatswike Heedaar. Deze keatswike werd georganiseerd in het kader van LF 2018. Om het 

kaatsen aan een breed publiek te tonen werd het onderdeel wallball op ‘t Sjûkelân verkaatst  en 

het llargues op de Voorstraat. De uitdaging met betrekking tot de ondergrond werd professioneel 

opgelost. Tijdens de eerste dag van het Europees Kampioenschap werd door TeamNL 2 maal 

goud gehaald. Zowel de heren als de dames versloegen de Valenciaanse Federatie in de finale bij 

het internationaal spel. Een puike prestatie! Op vrijdag 3 augustus werd het EK wallball gespeeld 

op ’t Sjûkelân. Bij de dames dubbels werd een zilveren medaille veroverd. In het enkelspel liet 

Marrit Zeinstra zich niet onbetuigd, zij veroverde in het enkelspel eveneens zilver. Bij de heren 

bleven medailles uit. Op zaterdag werd het toernooi afgesloten met het spel llargues op de 

Voorstraat. TeamNL liet zien over een behoorlijk niveau te beschikken, helaas was het niet 

genoeg om een medaille te veroveren. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd 

toernooi. De werkgroep belast met de organisatie van dit evenement willen we hierbij dan ook 

hartelijk dank zeggen voor hun enorme inzet. Het begeleidingsteam bestaande uit Geert 

Vandervelden, Marten Feenstra en Bianca van der Veen hebben besloten om na het EK te 

stoppen. De KNKB is hen veel dank verschuldigd voor de verdere ontwikkeling en 

professionalisering van het internationale kaatsen bij de KNKB. Momenteel wordt gewerkt aan de 

opvolging van dit trio. De medische begeleiding is dit jaar verzorgd door Janet Gietema, zij volgde 

Frans Nijman op als bondsarts.   

 

Deelname kaatstoernooi Sirault (België) 
De kaatsers Marten Bergsma, Erwin Zijlstra, Laas Pieter van Straten, Kees van der Schoot, Enno 

Kingma en Hendrik Kootstra hebben deelgenomen aan het prestigieuze toernooi in Sirault. Onder 

het toeziend oog van vele Friese kaatsliefhebbers werd de eerste wedstrijd met 7-6 gewonnen 

van Maubeuge. De andere poulewedstrijd tegen -de latere winnaar- Thieulain werd met 7-2 

verloren. 

 

Breedtesport 
De ontwikkelingen binnen de federaties heeft als doel om naast het topsegment de volledige 

breedtesport als sportbond te faciliteren. Zonder breedtesport geen topsport. Een geïntegreerde 

wedstrijdagenda moet leiden tot een breed aanbod op ieder niveau en voor iedereen die wil 

kaatsen. Binnen de KNKB-wedstrijdagenda werd hiermee geëxperimenteerd bij KV Sla Raak uit 

Ingelum. De van oorsprong grote wedstrijd in Ingelum werd dit jaar verkaatst in een 1ste klas 

beperkt en een 2de klas onbeperkte variant. Dit om de deelname te vergroten. Met een toename 

van het aantal parturen is de opzet geslaagd en voor herhaling vatbaar. Inmiddels hebben meer 

verenigingen zich gemeld om een dergelijke wedstrijd te organiseren.  

 

In Easterlittens werd voor de 20ste keer het IFK jeu de pelote gespeeld. Op het plein midden in 

Easterlittens werd er uiteindelijk gewonnen door LKC Sonnenborgh uit Leeuwarden. In de finale 

werd Franeker met 10-6 verslagen. Verder nog een veelvoud aan andere kaatswedstrijden in het 

breedtesportspectrum zoals het lanenkaatsen in Harlingen, inmiddels alweer voor de 69ste keer!. 

Het horecastraatkaatsen op het Oldehoofsterkerkhof  te Leeuwarden werd voor de 29ste keer 

gehouden en de Kippetjespartij werd zoals gewoonlijk door de ‘ploech fan tsien’ uit (en in) 

Winsum gehouden. De ontwikkeling van dergelijke kaatswedstrijden wint duidelijk aan 

populariteit. Voor de KNKB zaak om ook dit soort wedstrijden serieus te nemen. De 

samenwerking met de zachte bal PC en de 55+ is hiervan al een goed voorbeeld.  
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4. Financieel verslag 2018 

 

Algemene toelichting 
Resultaat 

De exploitatie  over 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 9.751 (2017 € 394). Het 

negatieve resultaat is een combinatie van lagere inkomsten, lagere uitgaven en mutaties in de 

bestemmingsreserves.  

 

Toelichting 

 De inkomsten uit contributies wordt beïnvloed door de bevriezing van het contributiebedrag 

per senior lid en het teruglopend aantal leden en verenigingen bij de KNKB. In 2018 is een 

werkgroep gestart om het contributiebeleid opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te 

passen.  

 Met ingang van 2018 geven we de Keats! gratis weg aan al onze leden.  

 Vanuit de NOC*NSF hebben we al een aantal jaren te maken met een dalende bijdrage. 

Samen met de  NOC*NSF wordt gekeken of er nieuwe geldstromen voor de KNKB beschikbaar 

zijn.  

 Door evenementensubsidies vanuit de provincie en de gemeente is het totale bedrag van 

subsidieverstrekkers hoger dan vorig jaar.   

 De hoofdsponsor heeft extra bijgedragen aan de kaatsacademie en Keatsstêd 2018.  

 Er zijn een aantal nieuwe sponsoren binnengehaald. Bovendien heeft de verhoging van 

contracten van bestaande sponsoren tot een hoger sponsorbedrag geleid.  

 De renteontwikkeling heeft een nadelig effect op het resultaat van 2018.  

 De personeelskosten zijn lager door het gunstig uitvallen van vervanging i.v.m. 

zwangerschapsverlof. In 2018 zijn in tegenstelling tot 2017 geen wervingskosten gemaakt.  

 We zijn erin geslaagd om kostensoorten zoals kantoor-, vergader-, communicatie en 

wedstrijdkosten te verminderen.  

 De kosten van de Keats! zijn in 2018 t.o.v. 2017 veel lager. Dit heeft te maken met het 

terugbrengen van het aantal edities  van 11 naar 4 i.v.m. het gratis ter beschikking stellen. 

Bovendien wordt om het resultaat van de Keats! goed te bewaken strak op de kosten 

gestuurd.  

 Extra kosten zijn gemaakt i.v.m. een investering in een geheel nieuwe kledinglijn voor de 

scheidsrechters.  

 De wallballactiviteiten hebben effect op zowel de inkomsten (sponsoring en subsidies) als de 

kosten.  

 In 2018 hebben we tijdens de week van de Keatsstêd het EK kaatsen georganiseerd. 

 Een aantal kosten zijn gefinancierd d.m.v. opnames uit diverse bestemmingsreserves o.a. 

Internationale wedstrijden, Culturele Hoofdstad en scheidsrechters uniformen. 

 Als laatste zijn ook een aantal bestemmingsreserves weer aangevuld, o.a. 

communicatie/automatisering en internationale wedstrijden.  

 

Financiële positie 

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 

2018 € 552.263 (2017 € 578.550). Dit is een afname van € 26.287 ten opzichte van 2017.  

Het eigen vermogen is opgesplitst in een algemene reserve van € 71.559, een 

continuïteitsreserve van € 325.000 en bestemmingsreserve van € 155.663.  

 

De continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang hebben 

om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens wordt gehouden op 

10% van de exploitatieomvang.  
 

De bestemmingsreserves zijn gedaald t.o.v. vorig jaar, door diverse opnames voor kosten die in 

2018 gemaakt zijn, die aansluiten bij de doelstellingen van de bestemmingsreserves.   
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Het werkkapitaal (voorraden + kortlopende vorderingen + liquide middelen – kortlopende 

schulden) bedraagt ultimo 2018 € 552.255 en is ten opzichte van 2017 € 577.011 afgenomen 

met € 24.756. 

 

Toekomstig beleid 
Het financiële toekomstige beleid vloeit voort uit het Beleidsplan 2019-2021, met hierin 

opgenomen  speerpunten voor 2019. We hanteren een periodieke monitoring van de financiële 

ontwikkeling op alle beleidsgebieden. Voor een betere monitoring werken we al een aantal jaren 

met evenementenbegrotingen,  dit gaan we voortzetten in 2019.  

 

In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd en producten op kostendekkendheid 

beoordeeld, dit blijven we de komende jaren doen. Tevens is er een strakke sturing geweest op 

de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de cao.  

 

Met ingang van 2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt 

op een bedrag van € 178.000 en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn 

afgesproken in de ALV van november 2015, worden overschreden. Ondanks dat de ontwikkeling 

van de contributie in 2017 nog binnen de afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor 2018 

het bedrag per senior lid gelijk te laten aan vorig jaar. Hierdoor wordt het totale bedrag aan 

contributie lager. Op basis van de ontwikkeling van het aantal leden kwamen we in 2018 dichtbij 

de afgesproken bandbreedte en is besloten een werkgroep in te richten. Deze werkgroep 

contributie heeft de opdracht gekregen het huidige model te evalueren en indien nodig aan te 

passen. De uitkomst is dat we de komende jaren willen toegroeien naar een model waarbij de 

gebruiker zwaarder wordt belast. De methode moet beter aansluiten bij de organisatie van de 

KNKB. Waar mogelijk zal dat al  in kleine stapjes worden ingevoerd. Tevens is besloten om in 

2019 het bedrag per senior lid gelijk te laten aan vorig jaar. 

 

De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te geven heeft vanaf 2018 een groot structureel resultaat 

verlagende invloed. Het resultaat heeft zich in 2018 wel beter ontwikkeld dan verwacht. Toch 

hebben we voor de komende jaren een flinke resultaatsverbeteringstarget op de Keats! 

meegenomen. We blijven de financiële ontwikkelingen van de Keats! strak volgen. 

 

We willen onze communicatie de komende 2 jaar verbeteren door middel van een investering in 

onze website en de ontwikkeling van een app. De ontwikkeling en verbetering aan de website is 

een blijvend aandachtspunt. Met de ontwikkeling van een app willen we beter aangesloten blijven 

bij onze (individuele) leden.  

 

Alida Breeuwsma-Breimer 

Penningmeester 
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Balans per 31 december 2018 

(na resultaatbestemming) 
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Exploitatierekening 2018 
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Verslag AV Commissie jaarrekening 2018 
 

We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2018, 

bestaande uit de balans per 31/12/2018, de resultatenrekening over 2018 en de 
toelichting op de jaarrekening  gecontroleerd en besproken met de KNKB. De vragen die 
door de commissie zijn gesteld zijn naar volle tevredenheid beantwoord.  Naar ons 

oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening van 2017 en ligt deze in lijn met de begroting van 2018.  

 
 
 

AV Commissie jaarrekening, 29-01-2019 
 

Pieter Zondervan 
 
…………………………… 

 
 

Lammert Leeuwen 
 
…………………………… 

 
 

Ruurd de Vries 
 
…………………………… 
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5. Uitslagen NK’s 2018 - Fries Spel 
 
SENIOREN TE FRANEKER OP MAANDAG 21 MEI 2018  

1e Bitgum Johan van der Meulen, 
Steven Koster, 
Tjisse Steenstra 

2e Winsum Robert Grovenstrein, 
Johannes Boersma, 
Evert Pieter Tolsma 

3e Leeuwarden Enno Kingma, 
Pieter Jan Plat, 
Hans Wassenaar 

3e Sexbierum/ 
Pietersbierum 

Johannes van der Veen, 
Kees van der Schoot, 
Pieter van der Schoot 

 

JUNIOREN TE FRANEKER OP ZATERDAG 19 MEI 2018  

1e Minnertsga Wesley Vriesema, 
Herre de Vries, 
Marten Bergsma 

2e Sexbierum/ 
Pietersbierum 

Durk Ennema,  
Jan-Sjouke Weewer,  
Pieter van der Schoot 

3e Bitgum Gerard de Vries, 
Paul Dijkstra, 
Yannick Hielkema 

 

HEREN 50+ TE FRANEKER OP ZATERDAG 7 JUNI 
2018  

1e Franeker Jan Sipma, 
Jacob Kamstra, 
Ludwig Seerden 

2e Sint 
Jacobiparochie 

Piet Machiela, 
Dirk Machiela, 
Jarig Katsma 

3e Sint Nicolaasga Jan Buitenga, 
Fedde van der Werf, 
Tiede Boorsma 

 

DAMES TE EXMORRA OP ZATERDAG 23 JUNI 2018  

1e Berltsum Ilse Tuinenga, 
Leonie van der Graaf, 
Harmke Siegersma 

2e Huizum Nynke Sybrandy, 
Manon Scheepstra, 
Anna-Dieuwke Dijkstra 

3e Leeuwarden Annelien Broersma, 
Bianca van der Veen, 
Wiljo Sybrandy 

 

JONGENS TE BERLTSUM OP ZATERDAG 16 JUNI 2018  

1e Hommerts-
Jutryp 

Aizo Veltman, 
Jelger de Boer, 
Jitze Floris 

2e Arum Germ Epema, 
Jorrit Tolsma, 
Dirk Henk Kuipers 

3e Mantgum Gjalt Sjirk de Groot, 
Ignas Dijkstra, 
Jelle Terpstra 

4e Kimswerd Jurjen Fokkema, 
Klaas Westra, 
Karel Monfils 

4e Dronryp Jasper Jager, 
Jorn Lars van Beem, 
Lucas Postma 

 
MEISJES TE BOLSWARD OP ZATERDAG 16 JUNI 2018  

1e Makkum Chantal de Witte, 
Lobke Vlasbloem, 
Anouk Smink 

2e Winsum Noa Slager, 
Marlies Bonnema, 
Anna Rob 

3e Irnsum Foke Jil Bakker, 
Dian Dijkstra 

 
SCHOOLJONGENS TE WOMMELS OP ZATERDAG 23 
JUNI 2018  

1e Dronryp  Jorrit Nanninga, 
Rutger Kumbangsila, 
Rick Minnesma 

2e Berltsum Jelmer Sremler, 
Rink Rudmer Sterk, 
Edgar van Wigcheren 

3e Exmorra Sydo Dijkstra,  
Jarno Feenstra, 
Marten Leijenaar 

3e Niawier/ 
Metslawier/ 
Oosternijkerk 

Jelmer Torensma, 
Jan Bandstra 

 
SCHOOLMEISJES TE HALLUM OP ZATERDAG 23 JUNI 
2018  

1e Makkum Ilse Zwaagstra, 
Lieke van Loon, 
Larissa Smink 

2e Bolsward Femke Folkerts, 
Rixt Blanke, 
Noa Elzinga 

3e Jirnsum Senna Keulen, 
Janna Posthumus, 

Foke Jil Bakker 

3e Reahûs - 
Turns 

Brecht Tamminga, 
Amarins Gerbrandy, 
Inez de Jong 

 
PUPILLEN JONGENS TE DRONRYP OP ZATERDAG 30 
JUNI 2018  

1e Sint 
Annaparochie 

Iwan Hiddinga, 
Hjalmar Dijkstra, 
Jelvin Kaper 

2e Sexbierum/ 
Pietersbierum 

Stijn Scheffer, 
Enrico Post, 
Nick van der Walt 

3e Grou Stef van Steen,  
Daan Harkema, 
Jan Yntema 

 
PUPILLEN MEISJES TE RIED OP ZATERDAG 30 JUNI 
2018 

1e Raerd Ilse Kooistra, 
Nyka Timersma, 
Marrit de Groot 

2e Menaam Selma van der Wal, 
Jelly Hiemstra, 
Nynke de Kloe 

3e Niawier/ 
Metslawier/ 
Oosternijkerk 

Hester Torensma,  
Isabella Sijtsma, 
Suzanna Allema 
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5. Uitslagen NK’s 2018 – Wallball 

 
NK WALLBALL DUBBELS JEUGD,  
21 JANUARI 2018, FRANEKER 
 
JONGENS 11-  

1e Jelvin Kaper & Remco Post 

2e Iwan Hiddinga & Jaimy Koel 

 
MEISJES 11- 

1e Fardau Krottje & Selma van der Wal 

2e Maud Hellinga & Linda van der Meer 

 
JONGENS 13-  

1e Marten Leijenaar & Edgar van Wigcheren 

2e Sjouke Beimers & Bjorn Idsardi 

 
MEISJES 13-  

1e Senne Idsardi & Iris Veltman 

2e Foke Jil Bakker & Gerde Lycklama à Nijeholt 

 
JONGENS 15- & 17- 

1e Pieter Jan Leijenaar & Karel Monfils 

2e Mark Minnesma & Allard van Wigcheren 

 
MEISJES 15- & 17-  

1e Corrie Kroondijk & Fiera de Vries 

2e Marlies Bonnema & Jessie Rekker 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
NK WALLBALL DUBBELS ALLE CATEGORIEËN,  
11 NOVEMBER 2018, FRANEKER  

 
JONGENS 11-  

1e Tymen Bijlsma & Sylvan Elzinga 

2e Brent Jesse van Beem & Jorrit Palsma 

 
MEISJES 11-  

1e Anna Lotte van Beem & Maud Scheffer 

2e Rianne Osinga & Jildau Sterk 

 
JONGENS 13-  

1e Sjouke Beimers & Bjorn Idsardi 

2e Iwan Hiddinga & Jaimy Koel 

 
MEISJES 13-  

1e Noa Elzinga & Lisanne Scharringa 

2e Marit Feenstra & Jeanette Kramer 

 
JONGENS 15-  

1e Justin Krottje & Jurrit Osinga 

2e Steven Koster & Rick Minnesma 

 
MEISJES 15-  

1e Senne Idsardi & Iris Veltman 

2e Foke Jil Bakker & Gerde Lycklama à Nijeholt 

 
HEREN  

1e Tjisse Steenstra & Hans Wassenaar 

2e Pieter Jan Leijenaar & Karel Monfils 

 
DAMES  

1e Marike Beckers & Miranda Scheffer 

2e Anne Monfils & Marrit Zeinstra 

 
DAMES 35+ 

1e Boudie Bierma & Anneke Westra 

2e Nynke Beimers & Jolanda Idsardi 

 
HEREN 45+  

1e Erik Bakker & Simon de Groot 

2e Cornelis Poelstra & Johannes Siegersma 
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6. Klassementen 
 
HEREN HOOFDKLASSE  

1e Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 58 

2e Tjisse Steenstra Bitgum 55 

3e Gert-Anne van der Bos Mantgum 48 

 
DAMES HOOFDKLASSE 

1e Manon Scheepstra Leeuwarden 65 

2e Nynke Sybrandy Leeuwarden 59 

3e Ilse Tuinenga Berltsum 57 

 
HEREN 1E KLAS 

1e Hyltje Bosma Makkum 18 

2e Jelte Visser Sexbierum 17 

3e Willem Heeringa Tzummarum 16 

3e  Remmerlt Bouma Weidum 16 

 

DAMES 1E KLAS 

1e Lotte Delgrosso Marsum 15 

2e Wybrig Bakker Tersoal 14 

2e Anne Berber Zeinstra Leeuwarden 14 

 

HEREN 2E KLAS  

1e Stefan van der Meer Baard 6 

1e  Paul Dijkstra Bitgum 6 

1e  Gabe-Jan van Popta Lollum 6 

 
JUNIOREN 

1e Marten Bergsma Minnertsga 11 

2e Laas Pieter van Straten Hijum 9 

2e  Hielke Beijering Hijum 9 

 
HEREN 50+  

1e Jacob Kamstra Franeker 26 

2e Tiede Boorsma Sint Nicolaasga 25 

3e Piet Machiela Sint Jacobiparochie 21 

 
HEREN 30+ 

1e Jan Jelle Jongsma Damwâld 18 

2e Douwe Jouke Yntema Ferwert 7 

2e  Keimpe Koldijk Easterlittens 7 

 

 

 
 

 
JONGENS 

1e Pieter Jan Leijenaar Exmorra 27 

2e Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 27 

3e Thomas Dijkstra Beltsum 25 

 

MEISJES 

1e Corrie Kroondijk Easterein 30 

2e Larissa Smink Makkum 27 

3e Fiera de Vries Sexbierum 27 

 
SCHOOLJONGENS  

1e Rick Minnesma Dronryp 27 

2e Rutger Kumbangsila Dronryp 26 

3e Sjouke Beimers Bitgummole 22 

 
SCHOOLMEISJES 

1e Gerde Lycklama à 
Nijeholt 

It Heidenskip 30 

2e Iris Oosterbaan Scharnegoutum 27 

3e Lieke van Loon Makkum 26 

 
PUPILLEN JONGENS  

1e Jelvin Kaper Sint Annaparochie 35 

2e Iwan Hiddinga Sint Annaparochie 29 

3e Stijn Scheffer Sexbierum 24 

 
PUPILLEN MEISJES  

1e Lisanne Scharringa Dronryp 35 

2e Elske van Straten Hijum 20 

3e Sophie Kroondijk Sint Annaparochie 19 

 
WELPEN JONGENS  

1e Lieuwe van der Kamp Nijland 32 

2e Dennis Bida Dronryp 20 

3e Jort de Kroon Dronryp 19 

 
WELPEN MEISJES  

1e Jeldau Koopmans Lollum 26 

2e Linda van der Meer Dronryp 22 

3e Manouk Scharringa Dronryp 18 
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7. Onderscheidingen, jubilea en overledenen 
 
Koninklijke onderscheidingen 
Maar liefst 5 personen kregen dit jaar –mede door werkzaamheden binnen de kaatssport- een koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. Dit waren 

- Johannes van der Ploeg (Franeker) 
- Jan Metselaar (Deinum) 
- Jan Posseth (Marsum) 
- Sas Jepkema (Húns) 

- Sietse Leijenaar (Dronryp) 
 

Jubilerende kaatsverenigingen 
- VvV Sjirk de Wal, Dronryp (125 jaar) 
- KV Jan Bogtstra, Franeker (125 jaar) 

- KV Jan Zeinstra, Herbayum (125 jaar) 
- KV Warber Bliuwe, Morra-Lioessens (75 jaar) 
- KV Flevoland, Dronten (50 jaar) 

 

Bondsonderscheidingen 
- Tjeerd Dijkstra (Easterein)   Erelid 
- Herre Hof (Franeker)   Lid van Verdienste 
- Annegy Idsinga- Baarda (Menaam) Bondsinsigne 
- Sjoerd Houtsma (Slappeterp)  Bondsinsigne 
- Siep Berkepas (Balk)   Bondsinsigne 
- Roelie Berkepas (Balk)   Bondsinsigne 
- Sipke Miedema (Balk)   Bondsinsigne 

- Jan Nieuwenburg (Harlingen)  Bondsinsigne 
- Peter de Groot (Franeker)   Bondsinsigne 
- Hieke Bootsma (Witmarsum)  Bondsinsigne 
- Ant Altenburg-Oostenbrug  (Grou)  Bondsinsigne 
 

Overleden in 2018 
07-01-2018  Klaas Bouma, Franeker   79 jaar  Oud voorzitter KV Jan Bogtstra  
21-01-2018  Riemer Reinalda, Frederiksoord 95 jaar  Oud kaatser 

20-03-2018  Cor Veenstra, Bitgum   87 jaar  Erelid O.K.K. Bitgum 
06-04-2018  Ritske de Graaf , Mantgum  67 jaar  Oud verenigingsbestuurder  
14-04-2018  Francien de Vries, Húns  66 jaar  Oud verenigingsbestuurder 

06-05-2018  Gerrit de Vries, Minnertsga  13 jaar  Jeugdlid K.V. Minnertsga 
30-05-2018  Jelle Kuperus, Berltsum  52 jaar  Oud verenigingsbestuurder  
05-07-2018  Klaas Kramer, Franeker  73 jaar  Sponsor KNKB 
06-07-2018  Koop Bonnema, Leeuwarden  91 jaar  Erelid LKC Sonnenborgh 
11-07-2018  Pier Sijtze Hidma, Franeker  91 jaar  Oud-voorzitter KNKB, oud PC-lid 
19-07-2018  Albert (Appie) Veldkamp, Leeuwarden 91 jaar  Oud kaatser 
19-08-2018  Auke Spijkstra, Heerenveen  81 jaar  Oud commissielid 

23-09-2018  Sieb Vegter, Kollumerpomp  62 jaar  Bondsinsigne KNKB, oud 
voorzitter KV De Trochsetters 

23-09-2018  Jan Tamminga, Bears   71 jaar  Oud kaatser, oud  
verenigingsbestuurder 

28-09-2018  Meindert Heeg,  Easterlittens  71 jaar  Digitalisering kaatsarchief 
29-09-2018  Johannes van Sinderen, Ternaard 89 jaar  Oud kaatser 
11-10-2018  Oeltsje Velstra, Reduzum  79 jaar  Bondsinsigne KNKB, federaties 

12-10-2018  Bert Hoogland, Bitgum   47 jaar  Oud verenigingsbestuurder  
05-11-2018  Leo Vogels, Tzummarum  95 jaar  Oud verenigings- en  

federatiebestuurder  
29-11-2018  Henk Seerden, Franeker  82 jaar  Oud kaatser  
09-12-2018   Jan Landstra, Minnertsga  80 jaar  Oud kaatser 
12-12-2018  Wijtze de Haan, Berltsum  80 jaar  Oud kaatser, oud-kaderlid 
 
(Overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen. Genoemde functies waren bij de 
verenigingen in eigen woonplaats, tenzij anders vermeld.) 
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8. Bestuur, bondsbureau en statutaire commissies 
 

 

Hoofdbestuur 
W. Sinnema  voorzitter (2021) 
J. Siegersma  vicevoorzitter / internationaal-wallball / opleiding en ontwikkeling (2021) 
D. Kuperus   wedstrijdzaken / technische zaken (2021) 
M.R. Bartels  secretaris / juridische zaken (2020) 
A. Breeuwsma  penningmeester (2020) 
J. van Erve  commercie / communicatie (2019) 
L.J. Dijkstra  federaties en verenigingen (2019) 

 

Bondsbureau 
M. Hoekstra  directeur 
T. v.d. Meulen  financiën/ wedstrijdzaken 
R. Bosma-Tanghe commercieel manager 

H. Leegstra  commercieel medewerker 

B. Houtsma  management assistent 
A. Hijlkema  coördinator kaatsacademie 
 

Statutaire commissies 

 
Beroepscommissie 
D.J. van der Leij voorzitter (2019) 

P. de Groot  secretaris (2021) 
J. Zondervan  lid (2019) 
M. van der Meulen lid (2019) 
P.D. van der Ploeg lid (2020) 
 

Strafcommissie 
S. Krap   voorzitter (2021) 
S. Lettinga-Houtsma secretaris (2020) 
S. Saakstra  lid (2020) 

D. Bonnema  lid (2019) 
M. Heida  lid (2019) 
  

Reglementencommissie 
J. Adema  lid (2019) 
S. Hiemstra  lid (2020) 
S.R. Jepkema  lid (2020) 
G. Faber  lid (2022) 

 

AV commissie begroting 
J.N. Hijlkema  lid (2021) 
D. de Boer  lid (2021) 
A.J. Nauta  lid (2022) 

 
AV commissie jaarrekening   
P. Zondervan  lid (2021) 

R. de Vries  lid (2021) 

L. Leeuwen  lid (2021) 
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9. Kaderleden 
 

Werkgroep contributiebeleid Bondscoaches Jeugdscheidsrechters Werkgroep Prov.  
J. Siegersma (jr.) G. Vandervelden J. Oosten Schoolkaatsen 
W. van der Veen M. Feenstra M. Fijma J. Bos – de Boer 
S. Riewalt  W. Schraa M. Beckers 
A. Westra-Smid Manager TeamNL S. Visser G. Braaksma 
L. Seerden B. van der Veen H. Wiersma G. Dijkstra 
H. Sprik  R. Wiersma J. Okkema 
H. Kemper Werkgroep opl. trainers A. Reinsma (pilot)  J. Weerstra 
 D. van der Leest A. Gietema (pilot)   
Werkgroep handschoenen S. Andela S.A. de Jong (pilot) Werkgroep wallball 
G. Saakstra J. de Groot  H. Saakstra 
M. Brunia  Scheidsrechters H. Haar 
J. Zondervan Trainer KNKB H. van der Zee H. Wassenaar 
J. Wind G. Okkinga S. Hiemstra A. Westra 
K.A. Terpstra  H. Sweering B. Nicolai 
S. Visser Technische Commissie Jeugd L. Bierma  
J. Sybesma K. Kaper D. Wierstra Werkgroep Keatswike/ NK 
 M. van der Kamp A. Kooistra T. Boomstra 
Werkgroep lotingen R. Oosterbaan J. Koldijk J. van der Ploeg 
A. Altenburg – Oostenbrug P. Renema T. Kuipers G. Monsma 
M. Haijma R. Kroondijk E. van Wier S. Visser 
Y. Wassenaar S. J. Meijer W. Joustra J. Scheen 
J. Woudstra S. Greidanus D. Houtsma  
S. Lettinga – Houtsma L. Dotinga F. Baarsma Werkgroep EK 2018 
S. Marra H. Miedema M. de Jong T. Boomstra 
J. van der Ploeg W. Oosterbaan-Wijbrandi M. de Boer G. Monsma 
 A. den Breejen M. Grond M. Slager 
Werkgroep gebiedsindeling D. Wijning J. Sieperda R. Bootsma 
A.J. Groothoff A.B. Hiddinga E. Seerden T. Schurer 
 D. Seerden T. Visser  
Materiaal A. Kroondijk-Reinhoudt C. Anema Club van 10 
D. Gjaltema M. Miedema J. Winkel T. Triemstra 
J. D. Binnema R. Postma J. Bergsma R. Tiedema 
G. de Bruin R. van der Meer K. Hijlkema R.Y. Veldhuis 
 G. Meulenaar  R. van der Meer 

Bondsarts  Beg. Scheidsrechters P. Heslinga 
J. Gietema Wedstrijdzaken senioren P. de Bruin J. Bouma 

 J. Hoekstra P. Minnema  
Vertrouwenscontactpersoon H.J. van der Bos L. Brandsma Redactie Keats! 
F.C. Nijman S. E. Vegter † F. van der Veen R. Bosma 
   B. Poelsma 
Medische verzorging Technisch platform Coaches scheidsrechters J. de Boer 
T. Grijpma – Adema L. Adema P. Brandsma U. Talsma 
S. Algra J. Westra J. Adema  
H. Bootsma G. Meulenaar M. Postma Fotografen 
H. van der Heide P. van Althuis  H. Bootsma  
J. Breeuwsma  Rapporteurs P. Douma 
M. Gjaltema Werkgroep ranking W. Postma A. Waterlander 
M. Terpstra-Hobert O. Ferwerda M. Postma  
R. Heitbrink F. Ferwerda J. Hoekstra KNKB Media 
C. Hofstra H. Siegersma L. Hofman R. Miedema 
P.A. Tienstra P. Piersma H. van der Woude W. Miedema 
D. Nauta R. Miedema S. E. Vegter † T. Miedema 
J. Eijzenga W. Miedema  J. Miedema 
S. van der Bij  Werkgroep overkoepelend  
J. van der Heide Verenigingsondersteuning federatiebestuur   
 H. Haar P. Minnema   
 J. Yntema S.R. Jepkema   
 S. Andela   
 R. Stiemsma   
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