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Wedstrijdstramien 2016

Nieuwsbrief

Zoals al eerder bekend is gemaakt, mogen
verenigingen zelf bepalen wanneer ze hun
hoofdklassewedstrijden en eerste klas voor senioren
(de wedstrijden met 10 parturen) en dames (met 8
parturen) willen laten beginnen, echter wel met de
restrictie om 11 uur of om 12 uur. Als een vereniging
niet voor het wedstrijdseizoen bij het bondsbureau
reageert, blijft de aanvangstijd 11 uur.

De KNKB wil door middel van reguliere nieuwsbrieven
de leden, kaatsers, sponsors en andere betrokkenen op
de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen
de bond.

Info-avonden verenigingen en fed.

De KNKB gaat op dinsdag, 10 mei en dinsdag 17 mei, vanaf
19.30 uur, in de vergaderlocatie van de Trije, digitale
informatieavonden organiseren. Hier kunnen verenigingen
Op de Algemene Ledevergadering is met de
en federaties zich laten instrueren hoe ze moeten omgaan
verenigingen afgesproken dat de huidige opslaglijn
met de digitale opgave van deelnemers, het uitdraaien van
-over de volledige breedte van het veld- blijft bestaan.
wedstrijdlijsten, verslagen van de wedstrijden, invullen van
Dit besluit werd genomen vanwege het feit dat in
de klassementen e.d. Deze avonden worden verzorgd door
voorgaande jaren, op momenten dat het scheef
Richard en Walter Miedema. Het verzoek is wel dat u zich
opslaan niet was toegestaan, de belijning ook niet werd van tevoren opgeeft via knkb.nl.
aangepast.
Voor de volledigheid: je mag scheef aanlopen maar de
Wedstrijdzaken
opslagvoet moet recht voor het perk uitkomen.
In het overleg met de scheidsrechters is aangegeven
Aankomend seizoen worden de activiteiten m.b.t. wedstrijddat na een maand dit besluit zal worden geëvalueerd.
zaken weer op het bondsbureau verricht. Tetman van der
Meulen neemt dit voor zijn rekening.
Tetman is bereikbaar op 0517-745104 of 06-27457341
t.vandermeulen@knkb.nl. Bij calamiteiten is Tetman ook in
het weekend bereikbaar. Als er bij die zaken (zoals
afgelastingen) direct beslissingen moeten worden
genomen, wil hij graag vooraf betrokken worden.
Tetman vraagt de verenigingsbesturen het Draaiboek
Wedstrijddag te raadplegen. Hierin zijn nagenoeg alle zaken
opgenomen die nodig zijn om een KNKB-wedstrijd volgens
de normen van het Kaatsreglement te organiseren. Het
Draaiboek Wedstrijddag staat op knkb.nl>Voor
Verenigingen>Wedstrijdinformatie.

Opslaglijn blijft gelijk

Ook neemt Tetman (samen met Walter Miedema) de loting
van de rankingwedstrijden en de NK’s voor zijn rekening.

Algemene Vergadering Bloemketerp
De Algemene Vergadering (AV) heeft verder de
volgende besluiten genomen:
De kaatshandschoen krijgt een duidelijk zichtbaar
jaarstempel. Dit betekent dat alle kaatsers die
uitkomen op rankingwedstrijden van de heren
senioren, hun handschoenen, voorafgaande aan het
wedstrijdseizoen, opnieuw moeten laten keuren.
Daarnaast betekent het wanneer je in het seizoen een
nieuwe want aanschaft, je deze eerst moet laten
keuren voordat je er mee mag kaatsen. Deze keuringen
vinden nu 2-wekelijks plaats in de vergaderlocatie van
de Trije in Franeker. De dagen en tijden zijn te vinden
op knkb.nl, onder Actueel>Activiteiten.
De kaatsers die zich niet hebben opgegeven voor de
ranking, mogen een goedgekeurde want gaan lenen
om aan de heren rankingwedstrijden mee te kunnen
doen.
Wanneer je tijdens de wedstrijd besluit een andere
want aan te trekken, mag het wisselen van de wanten
alleen op de boven plaatsvinden. Dit om de controle
door de scheids of wantencontroleurs te
vergemakkelijken.
Daarnaast heeft het hoofdbestuur een beleidsrichtlijn
uitgevaardigd naar de scheidsrechters om het kaatsen
met een onreglementaire want door rankingkaatsers te
bestraffen met de rode kaart. Na uitsluiting door een
rode kaart wordt het partuur niet meer aangevuld.

Deze vinden op de dinsdagavond plaats en zijn voor
iedereen toegankelijk. Aanvang 20.00 uur op het
bondsbureau van de KNKB, Sjaardemastraat 15 te Franeker.
Tetman is al bezig met de wedstrijdagenda 2017. Binnenkort
krijgen de verenigingen daarover bericht. In de maand mei
kunnen zij reageren op het concept.
De opstapronde naast een aantal jeugdafdelingswedstrijden heeft niet langer een verplicht karakter. We
zijn van mening dat jeugdkaatsers niet langer verplicht
mogen worden om te kaatsen. Kaatsers die niet willen
meedoen, kunnen voorafgaand aan de wedstrijd zich voor
de opstapronde afmelden. Bijv. bij het betalen van de inleg
kan dat worden gemeld. De loting voor de opstapronde
gaat door de vereniging en/of de Jeugd TC op het veld
plaatsvinden. De verenigingen worden hier nader door de
Jeugd TC in de week voorafgaande aan deze wedstrijd
daarover ingelicht.
Vorig seizoen kwam het te vaak voor dat jeugdkaatsers niet
konden voldoen aan de opslagafstand. In tegenstelling tot
ledenwedstrijden kan dit op KNKB-wedstrijden niet worden
toegestaan. Aangezien in de jongste klassen in tweetallen
wordt gekaatst, brengt men hierdoor de maat in problemen.
Het verzoek is dat verenigingen en ouders hier terdege
rekening mee willen houden.

Wat we verder nog van de verenigingen willen vragen om
de uitslagen van de wedstrijden door te zenden naar
Verder zijn de scheidsrechters gevraagd op te treden bij sport@lc.nl, sport@frieschdagblad.nl en
jbraaksma@planet.nl en de ingevulde wedstrijdlijsten op te
verbaal geweld en (onnodig) schoppen naar de bal.
sturen naar info@knkb.nl.
Beide horen niet in onze kaatscultuur thuis. In het
verlengde hiervan moet hier vermeld worden dat vorig
Ook wordt het bondsbureau regelmatig gevraagd mee te
seizoen bij een aantal wedstrijden alcohol werd
werken aan de promotie van een bepaalde wedstrijd. We
geschonken aan jeugdkaatsers. De KNKB verzoekt de
zijn natuurlijk graag bereid met onze site, Twitter en
verenigingen hierop toe te zien dat dit niet kan
Facebook hieraan mee te werken. Maar denk daarnaast ook
plaatsvinden.
aan Radio Eenhoorn. Zij willen graag worden voorzien van
kaatsnieuws en zijn ook graag bereid voor de belangrijkere
Overigens zijn de uitslagen van de wedstrijden
wedstrijden promotie te maken.
bindend. Dit betekent dat uitslagen naderhand (bijv.
door toepassing van verkeerde regels) niet veranderd
kunnen worden. Dit is dit jaar in het Kaatsreglement
vastgelegd.
Het Trainersfonds is ook aangenomen. Dit jaar worden
de opleidingskosten voor nieuwe trainers (KT2 en KT3)
door de KNKB vergoed. Wel moet de afspraak met een
vereniging worden gemaakt dat de betrokkene een
aantal jaren de training voor de vereniging gaat
verzorgen.

AV-commissie Financiën

Te kort aan (club)scheidsrechters!

Door het aannemen van de nieuwe besluitvorming is de
AV-commissie Financiën opgericht. Dit is een
adviescommissie van de AV. Zij adviseert middels een
schriftelijk rapport aan de AV over de begroting,
jaarrekening en de (des)investeringen. Ze geven daarin
een onderbouwing over de verantwoording van de
financiën. De volgende personen zijn op de AV in deze
commissie benoemd:
-de heer mr. K.A. Breuker, woonachtig te Leeuwarden
en aldaar notaris;
-mevr. J.N. Hijlkema, woonachtig te Grou en controller
bij het Medisch Centrum Leeuwarden;
-de heer H.J. Kemper, woonachtig te Damwoude en
(financieel) toezichthouder bij de provincie Fryslân.

De oproep voor nieuwe (club)scheidsrechters heeft vier
nieuwe scheidsrechters opgeleverd, te weten Jan Winkel,
Chris Anema, Jolanda Overwijk en Thomas Visser. Op de
reeds gehouden scheidsrechteravond kregen ze uit handen
van hoofdbestuurslid Tjeerd Dijkstra hun diploma uitgereikt.
De nieuwe scheidsen worden veel succes toegewenst!

Partnerkaarten
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunnen
kaderleden, ereleden en de heren hoofdklassekaatsers
ook dit jaar weer partnerkaarten aanvragen. Dit jaar
wordt namelijk nieuw beleid (rechten en plichten) voor
vrijwilligers ontwikkeld. Hierin wordt opnieuw bekeken
in hoeverre kader/ereleden/topkaatsers van de KNKB
en hun partners moeten worden voorzien van een
passpartout.

De oproep voor clubscheidsrechters heeft meer dan 70
opgaves voor de cursusavonden opgeleverd. Geweldig!
Hopelijk wil een aantal hiervan ook doorgaan als KNKBscheidsrechter.
De inzet hierin van de club begeleiders van de
scheidsrechters, de heren Peter de Bruin, Pier Minnema,
Fokke van der Veen en Lieuwe Brandsma en opleider/coach
Gerard Groothoff begint vruchten af te werpen. Klasse
heren!

Start seizoen 2016 in de Bogt te Franeker
Op vrijdag, 22 april, om 17.00 uur, vindt de start van het
wedstrijdseizoen plaats in de café De Bogt te Franeker.
Naast de pers zijn er een aantal topparturen van zowel de
Dames als de Heren uitgenodigd. Voorzitter Wigle Sinnema
opent hier het seizoen.

Oproep keurmeesters NK Senioren (2)

Enquête gestopte leden
Onze stagiaires Amarins Meindertsma en Ytske van der
Ploeg van de HBO-opleiding Sport, Gezondheid en
Management in Groningen, hebben inmiddels een
enquête verspreid naar leden van verenigingen die vrij

De werkgroep NK Senioren wil op de NK
Kampioenschappen van de Senioren (Pinkstermaandag 16
mei a.s.) de keurmeesters anders gaan indelen. De reguliere
keurmeesters blijven aanwezig tot 14.00 uur en de
werkgroep wil na 14.00 uur een eigen groep keurmeesters
gaan inzetten. Het blijkt ieder jaar weer dat het moeilijk is
om zo in de middag de lijnen op het hoofdveld bezet te
houden. Johannes van der Ploeg gaat bezig om vrijwilligers
te zoeken, die buiten de verenigingen om, na 14.00 uur, de
plekken van de reguliere keurmeesters willen overnemen.
Wie bereid is, kan contact opnemen met Johannes. Zijn
contactgegevens zijn 0517 - 39 66 88 en 06 - 497 146 72.

recentelijk (2014/2015) besloten hebben hun
lidmaatschap op te zeggen. In het kader van de
‘Transitie in de Sport’ willen Amarins en Ytske die oudleden bevragen wat de reden hiertoe was. Mogelijk dat
daar nieuw beleid op kan worden gemaakt om deze
leden in de toekomst voor de kaatssport te behouden.
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen zijn
gevraagd deze enquête zo veel mogelijk naar gestopte
leden door te sturen, omdat de bond niet meer in het
bezit is van emailadressen van gestopte leden.
Link: http://www.thesistools.com/knkbgestopteleden

Belangrijke enquête
Verder wordt vandaag (20/4) door de stagiaires een
enquête op de site gezet die betrekking heeft op de
Transitie in de Sport (zie nieuwsbrief maart 2016). Wij
willen alle leden (en andere betrokkenen) van de KNKB
dringend vragen deze enquête in te vullen. Dit duurt
ongeveer 5 à 7 minuten.
Het is belangrijk voor de toekomst van het kaatsen om
uw mening hierin aan te geven. De enquête bevat ook
open vragen waarin u uw wensen en toekomstbeeld
uiteen kunt zetten. Deze enquête is een eerste begin
want de transitie wordt de komende jaren erg
belangrijk en om een goede weg in te kunnen slaan, wil
de KNKB erg graag uw input.
Omdat de transitie een breed terrein is, gaan we er
vanuit dat er vaker enquêtes m.b.t. de transitie zullen
verschijnen.

Nieuwe bemensing Senioren TC
Omdat het belangrijk is dat de verenigingsbesturen,
kaatsers en coaches weten wie deel uitmaken van de
Senioren TC wordt het volgende bericht bekend gemaakt.
Thomas Bouma uit Oosterlittens heeft na vorig
wedstrijdseizoen besloten te stoppen met zijn TCwerkzaamheden. Inmiddels heeft de Senioren TC twee
nieuwe leden kunnen verwelkomen, namelijk Joke Hoekstra
uit Grou, zij is doorgeschoven vanuit de Jeugd TC en
Dirk Kuperus uit Franeker. Dirk is een oude bekende, hij is al
eerder lid geweest van de Senioren TC. We wensen Joke en
Dirk veel succes. De Senioren TC bestaat nu uit vijf leden. De
andere leden zijn Oege Ferwerda, Sieb Vegter en Hessel van
de Bos.
Overigens kunt u op knkb.nl>KNKB>Contactgegevens>
Kader en Werkgroepen het kader vinden.

Link: http://www.thesistools.com/knkbleden
Tjeerd Dijkstra bedankt Thomas Bouma voor de vele
werkzaamheden die hij voor de KNKB heeft gedaan.

G.Faber

