
 
 

 

JEUGDWEDSTRIJDEN in zes of acht klassen (minimaal 4 parturen van 2 kaatsers bij 
welpen/pupillen/schooljeugd/jongens/meisjes): 
 
Welpen: 7 t/m 9 jaar geboren in de jaren 2010, 2011 en 2012. 
Pupillen: 10 en 11 jaar geboren in de jaren 2008 en 2009. 
Schooljeugd: 12 en 13 jaar geboren in de jaren 2006 en 2007. 
Jongens/Meisjes: 14 t/m 16 jaar geboren in 2003, 2004 en 2005. 
 
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. 
Met uitzondering van de afdelingswedstrijd te Exmorra (zaterdag 30 mei) en de wedstrijd voor scholen te 
Makkum (woensdag 27 mei) zijn het door-elkaar-lotings wedstrijden. 
Voor de jongens-/meisjescategorie is er een wedstrijd in Witmarsum (27 juni), Workum (4 juli), Lollum 
(18 juli), Pingjum (15 augustus) en Hartwerd (22 augustus). 
 
Let op: I.v.m. het coronavirus volgen we de richtlijnen van de KNKB. Dat betekent dat de wedstrijden tot 
20 juni a.s. niet doorgaan. 
 
JEUGDWEDSTRIJDEN 
za.  9 mei : Arum     aanvang 13.00 uur 
za. 16 mei  : Gaast     aanvang 13.00 uur     
za. 23 mei  : Kimswerd    aanvang 13.00 uur 
wo. 27 mei  : Makkum (schoolkaatsen)  aanvang 13.30 uur 
za. 30 mei  : Exmorra (afdeling)   aanvang 13.00 uur 
za.  6 juni : Bolsward    aanvang 13.00 uur 
za. 13 juni : Schettens  
za. 27 juni : Witmarsum 
za.  4 juli : Workum                      
za. 18 juli : Lollum                       
za. 25 juli : Burgwerd                 
za.  1 aug. : Cornwerd 
za. 15 aug. : Pingjum                         
za. 22 aug. : Hartwerd        
za. 29 aug. : ? (slotwedstrijd)   aanvang 13.00 uur 
 
 
OVERIGE WEDSTRIJDEN 
De aangifte voor deze wedstrijden is via de website van de K.N.K.B. vóór 18.00 uur op de woensdag vóór 
de wedstrijddag of rechtstreeks bij de organiserende vereniging. 
 
DAMESWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsters uit de meisjescategorie deelnemen): 
 
Geen wedstrijden. 
 
HERENWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsers uit de jongenscategorie deelnemen): 
 
za.  6 juni : Exmorra (Bruniapartij del) aanvang 11.00 uur 
 


