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Wedstrijdstramien 2016

Nieuwsbrief

De werkgroep Wedstrijdstramien heeft geadviseerd
de volgende wijzigingen aan te brengen:

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.

-de reguliere heren hoofdklassewedstrijden (v.f. en
uitnodiging) zullen met tien parturen worden
verkaatst met de aanvangstijd van 11.00 uur.
(Doordeweekse wedstrijden –ma t/m vr- worden met
8 parturen gespeeld met aanvang 15.30 uur);
-de reguliere dameswedstrijden blijven acht parturen
eveneens met aanvangstijd 11.00 uur. (Doordeweeks –
ma t/m vr- ook met 8 parturen en 15.30 uur);

-Wat de ranking betreft, getracht zal worden de grote
schommelingen in de rankinglijst (die vorig jaar
incidenteel zijn voorgekomen) af te vlakken. De
schommelingen waren grotendeels te wijten aan het
feit dat er in een bepaalde week drie wedstrijden
werden gespeeld. In die situatie werd de ranking en
daarmee ook de resultaten pas na drie wedstrijden
opgemaakt. Normaliter is dit al na één of twee
wedstrijden. De dynamiek is vastgesteld op gemiddeld
één partuurwisseling per wedstrijd;
Twee top vrijwilligers
Het hoofdbestuur heeft dit advies overgenomen en
gaat e.e.a. op de voorjaars AV -31 maart 2016- ter
besluitvorming aan de verenigingen voorleggen.
Uiteraard komt dit onderwerp nog aan de orde op de
regioledenberaden.

Schoolkaatsen & Fryske sport yn dyn
klasse
Er zijn alweer 19 projecten Fryske sport yn dyn klasse aangevraagd en 6 schoolkaatsprojecten. Coördinator Henk Haar gaf
aan dat hiermee alweer meer dan 800 leerlingen van lagere
scholen les krijgen in het kaatsen.
We willen graag dat kaatsverenigingen van deze projecten
gebruik maken.

Financiële Commissie

Nieuwe kaatsvereniging in Mijdrecht!

Door het aannemen van de nieuwe besluitvorming op
de laatste AV wordt op dit moment gewerkt aan de
bemensing van de Financiële Commissie. Dit wordt
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 Financiële Commissie bestaat uit
drie leden. De AV benoemt de voorzitter en de leden.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden
hierop aangepast. De leden van de nieuwe commissie
worden op de voorjaars-AV benoemd.

In Mijdrecht is een nieuwe kaatsvereniging opgericht.
Er zijn inmiddels 11 leden en de verengingskleuren zijn
zwart - wit.
Wij wensen deze nieuwe vereniging o.l.v. bestuurders
R. Hofstede (vz.), S. Jilderda (secr.) en J. Poortinga (penn.)
veel succes en kaatsplezier toe!

Regiowedstrijden
De Federaties worden gevraagd hun
wedstrijdagenda’s op te geven bij de medewerker
wedstrijdzaken Tetman van der Meulen. Hierdoor
worden hun wedstrijden in het digitale
wedstrijdrooster van de Federaties op de website van
de KNKB vermeld en kan gebruik worden gemaakt van
de digitale opgave.
Daarnaast worden de wedstrijdplanners dringend
verzocht hun regiowedstrijden in te plannen en ook bij
Tetman op te geven. De regiowedstrijden vinden
plaats op 4 juni en 16 juli. Zie de uitgebreide info over
de regiowedstrijden op knkb.nl onder ‘Meer
Bondsnieuws’.
Daarnaast zal voor het seizoen een avond voor de
federaties worden georganiseerd om bestuurders en
wedstrijdleiders/planners te instrueren over de
digitale opgave en opmaak wedstrijdlijst. U krijgt
daarover nog bericht.

Transitie in de sport
Dit gaat de komende jaren een belangrijk beleidspunt
binnen de KNKB worden. Volgens NOC*NSF ziet
sportend Nederland veranderingen komen in de
sportbehoefte van mensen. Traditionele
sportorganisaties hebben te maken met dalende
ledenaantallen, terwijl er links en rechts nieuwe
initiatieven ontstaan.

Regioledenberaden
De regioledenberaden vinden vanaf volgende week plaats te:
2 februari te Dokkum (kantine vv Dokkum)
4 februari IJsbrechtum (kantine kv/dorpshuis)
9 februari Wirdum (hotel Duhoux)
11 februari Dongjum (kantine kv/dorpshuis)
Aanvang is 19.30 uur. Het hoofdbestuur is nagenoeg
steeds voltallig aanwezig en ook diverse werkgroepen
zullen acte de présence geven.
Op de agenda staat onder andere het punt ‘Wat leeft er bij de
verenigingen en federaties’. Het is belangrijk dat deze zaken
goed aan het licht komen. Daarnaast de jaarcijfers over 2015,
de ontwikkelingen van de kaatshandschoencontrole en nog
andere interessante onderwerpen zoals wedstrijdstramien,
trainersfonds (!) en de transitie van de sport.
We nodigen de bestuurders van harte uit om op één van deze
avonden aanwezig te zijn. We moeten met z’n allen de KNKB
richting geven!

Er worden door sporters kleine competities
georganiseerd of ze richten een eigen clubje op. Niet
iedereen hecht even veel waarde aan de officiële
competitie. Is de traditionele competitiestructuur te
beperkt en nog wel van deze tijd? Aan de andere kant
hoort competitie thuis bij de bondenstructuur, dat
zorgt voor orde, autoriteit en referentiepunten.
Men wil niet altijd meer georganiseerd sporten en
men is niet langer een leven lang lid van een
vereniging. Verenigingen moeten daardoor sporters
als consumenten zien, de verenigingen moeten zich
gaan afvragen wat ze de sporter te bieden hebben en
hoe ze de sporter kunnen binden en hoe ze de sporter
meer toegang tot de sport kunnen geven. Er komen
steeds meer entiteiten bij, al dan niet georganiseerd.
De sporter op zoek om op de prettigste manier te
sporten.
Ook lopen subsidies gestaag terug. De sport moet zich
richten op andere inkomstenbronnen. NOC*NSF gaat
in de toekomst niet meer betalen op basis van
ledenaantallen maar naar de impact die een
sportorganisatie op de sport heeft. In ons geval: wat
betekent de KNKB voor het kaatsen?
Effectiviteit en efficiëntie komen bovenaan te staan.
Wat betekent dit voor de KNKB, waar kan of moet er
bezuinigd of uitbesteed worden? Dit zou ook kunnen
inhouden dat verenigingen zich op lokaal niveau
moeten verbinden met andere sporten/verenigingen
om kosten en activiteiten (d.m.v. dwarsverbanden) te
delen.
Maar uiteindelijk geeft dit verhaal van NOC*NSF wel
het besef dat we de KNKB toekomstbestendig
moeten maken. Bestuurlijk een grote uitdaging!

Tekort aan scheidsrechters!
De werkgroep Scheidsrechters had aangegeven
dat er te weinig scheidsrechters zijn. Daar komt vandaag
(vrijdag, 29 jan.) nog een overleg over. Gelukkig kan ook weer
gemeld worden dat scheidsrechtercoach Gerard Groothoff
weer drie nieuwe scheidsrechters gaat opleiden.
Wel blijft de roep om meer scheidsrechters bestaan!

Wedstrijdzaken
Aankomend seizoen worden de activiteiten m.b.t. wedstrijdzaken weer op het bondsbureau verricht. Tetman van der
Meulen neemt dit voor zijn rekening. Hij begint volgende
maand alweer met de wedstrijdagenda van seizoen 2017.
Tetman is bereikbaar op 0517-745104 of
t.vandermeulen@knkb.nl

Opgave rankingkaatsers!
Wedstrijdseizoen 2016 nadert alweer snel. De kaatsers en
kaatssters dienen zich alweer op te geven voor de rankingwedstrijden.
De opgave sluit op maandag, 8 februari 2016, om 14.00 uur!!!
(Dit heeft te maken met de voorbereidingen op het wedstrijdseizoen.)

Uitbreiding controle kaatshandschoen
De KNKB wil komend jaar de controle van de kaatshandschoenen verder gaan optimaliseren. Wat gaan we doen?
-de handschoenen worden voorzien van een stempel dat voor
de scheidsrechter en het publiek zichtbaar is. Hierdoor kun je
zien dat de handschoen gekeurd is.
-dit houdt in dat de handschoen gekeurd moet worden voordat
er mee gekaatst kan worden. Tot afgelopen jaar bestond de
mogelijkheid met een nieuwe handschoen te kaatsen tot de
eerstvolgende keuring in Beetgum, maar dat kan nu niet meer.
-om dit te bewerkstelligen gaan we over naar een 14-daagse
keuring. Deze vindt niet langer plaats in Beetgum maar gaat nu
naar Franeker. Ondanks dat we altijd heel gastvrij bij OKK in
Beetgum zijn ontvangen –nog hartelijk bedankt daarvoor- zijn
er nu organisatorische en logistieke redenen om naar Franeker

Kaatstrainerscursus
Er worden twee kaatstrainerscursussen
georganiseerd. Deze gaan plaatsvinden in
St. Annaparochie en Morra. De KNKB is er veel aan
gelegen om meer trainers op te leiden. Hiertoe wordt
mogelijk een trainersfonds opgericht waarbij het idee
is dat de verenigingen kosteloos trainers kunnen laten
opleiden.
Hoe en wat hierover wordt besproken op de
regioledenberaden.
Kijk voor de aanvang en opgave van de cursussen op
knkb.nl.

(de Trije) te gaan.
-als laatste wordt veranderd dat de geregistreerde handschoen
mag worden uitgeleend aan een kaatser die zelf niet in
het bezit van een geregistreerde want is. We denken dat dit
een verruimende regel is voor degenen die één of twee keer
per jaar aan een KNKB-wedstrijd meedoet. Er mag niet worden
uitgeleend aan een kaatser die zich heeft opgegeven voor de
ranking.
-het wisselen van kaatshandschoen door een speler alleen bij
de bovenlijn toestaan (vergemakkelijkt de controle).

G.Faber

