
Informatiebrief	 voor	 jeugdleden	 en		

ouders	van	jeugdleden	

Algemeen 
Aan het begin van het vorig seizoen was er plotseling geen jeugdcommissie meer, maar we hebben nu 
een hele nieuwe jeugdcommissie. In de nieuwe jeugdcommissie zitten nu: Idske Zijlstra, Julian Faber, 
Marieke Bekema, Cor Jacobsen en Jetse Steigenga. Wie dit nu precies zijn kun je lezen in de 
informatieboekje dat je hebt gekregen. 
 
Trainingen 
De trainingen beginnen op maandag 10 april. De kabouters (degenen die voor het eerst komen; meestal 
geboren in 2009 of later) trainen van 17.30 – 18.30 uur. De trainingen voor de anderen beginnen om 
18.30 uur en stoppen om 19.00 uur. Aansluitend is er competitiekaatsen. Bij het competitiekaatsen wordt 
met ingang van dit seizoen een gewone wedstrijd gespeeld. . 

Op de eerste dag van de trainingen hoort iedereen in welke groep hij of zij is ingedeeld. 
Ook in 2017 kun je twee keer per week trainen. De training is altijd op maandag en op 
donderdag. De enige dagen waarop er geen trainen is zijn Paasmaandag (17 april), Ko-
ningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (25 mei) en Pinkstermaandag (5 juni). Op donderdag 

4 mei worden de tijdstippen aangepast, zodat we voor 20.00 uur klaar zijn. 
Als het weer te slecht is om te trainen of te competitiekaatsen komt dit voor 17.00 uur te staan op onze 
site www.kvbolsward.nl. Dus bij regen en storm altijd even kijken op de www.kvbolsward.nl. 
Trainers dit jaar zijn Dirk Kuperus, Marco Elzinga, Jan Feenstra, Julian Faber, Idske Zijlstra, Lammert 
Leeuwen en Willem-Jan Postma. 
 
Nieuw! Kaatswanten te huur 
Kaatsen is niet een dure sport. Een van de duurste zaken is de koop van een kaatswant. Daarvoor ben 
je al snel meer dan € 100 kwijt. Vooral voor de jongste jeugd kan dit een 
drempel zijn, vooral omdat kinderhanden snel groeien. Daarom kan de jong-
ste jeugd nu een kaatswand huren bij de vereniging. Mocht je na een jaar 
denken `kaatsen is mijn sport, ik koop zelf een want´ dan weet je zeker dat je 
een goede investering doet en niet blijft zitten met een te kleine kaatswant. 
Als vereniging hebben we 5 wanten aangeschaft voor de jongste jeugd. De huur is € 25 per jaar. Daar-
naast moet je nog een borgsom betalen van € 55. Dit laatste is nodig, omdat een want vrij duur is.  
 
Kaatsmuur 
Op het kaatsveld staan twee kaatsmuren. Dit willen we dit seizoen gebruiken. We hebben een speciale 
muurkaatscommissie. Dit zal gedurende het jaar een aantal activiteiten organiseren. Jullie horen nog 
wanneer die activiteiten zijn en wat er precies te doen is. Jullie krijgen de mogelijkheid om een sleutel 
van het kaatsveld te krijgen zodat je op elk moment op de muur kan oefenen.  De sleutel wordt niet je 
eigendom.  Om te zorgen dat we de sleutel terugkrijgen moet je een borgsom van € 7,50 betalen. Lever 
je de sleutel weer in dan krijg je dit bedrag terug. 

Categorieën 
Bij het kaatsen kennen we vier jeugdcategorieën. Het gaat dan om: 

Welpen jongens en 
meisjes 

Je bent op 31 december 2016 nog geen 10 jaar oud. Je bent geboren 
in 2007 of later. 

Pupillen jongens en 
meisjes 

Je bent op 31 december 2016 10 jaar of ouder, maar nog geen 12 
jaar. Je bent geboren in 2005 of 2006. 

Schooljeugd jongens en 
meisjes 

Je bent 31 december 2016 12 jaar of ouder, maar nog geen 14 jaar. 
Je bent geboren in 2003 of 2004. 

Jongens en meisjes Je bent op 31 december 2016 14 jaar of ouder, maar nog geen 17 
jaar. Je bent geboren in 2000, 2001 of 2002. 

 
Voorbeeld 1: 
Je bent geboren op 30 december 2006. Je bent dan op 31 december 2016 10 jaar. Je kaatst dan in de 
pupillencategorie. 



Voorbeeld 2: 
Je bent geboren op 1 januari 2006. Op 31 december 2016 ben je dan 10 jaar. Je kaatst dan in de 
pupillencategorie. 
 
Wedstrijden 
Bij het kaatsen kun je bijna elk weekeinde wel aan een wedstrijd meedoen. En natuurlijk een krans 
winnen. Bij het kaatsen zijn er drie soorten wedstrijden: 
 - ledenwedstrijden; 
 - federatiewedstrijden; 
 - KNKB – wedstrijden. 
Om te kijken wie aan welke wedstrijden mee kan doen hebben we kleurenkaarten (zie verderop). 
 

Door-elkander-lotenwedstrijden 
Bij door-elkander-lotenwedstrijden geef je je zelf op. De vereniging die de wedstrijd 
organiseert loot dan je maten die met je gaan kaatsen. Je weet dus  tevoren niet 
wie je maat is. Meestal kaatsen de betere kaatsers in een aparte klasse (A-klasse). 
De anderen kaatsen in de B-klasse. Je kunt altijd twee keer kaatsen. 
 
Vrije-formatiewedstrijden 
Bij vrije-formatiewedstrijden stel je zelf met anderen je partuur samen. Een van 
jullie geeft dan het hele partuur op. 
 
Afdelingswedstrijden 
Bij afdelingswedstrijden geeft het bestuur van de vereniging waarvan je lid bent een afdelingspartuur 
op. Je kunt je dan dus niet zelf opgeven. Zit je niet in het afdelingspartuur, maar wil je toch graag kaat-
sen. Gelijk met een afdelingswedstrijd is er meestal ook een KNKB door-elkander-lotenwedstrijd. 
 
Shirts 
Kaatsvereniging Bolsward heeft twee soorten shirts die gedragen moeten/kunnen worden op wedstrijd-
dagen van de Federatie of KNKB. 
1. Door-elkander-lotenkleding (d.e.l.- kleding) 
Ga je naar de Federatie- of KNKB wedstrijden dan is het 
mogelijk om een ‘d.e.l.-kleding’ te lenen of te kopen. Wil 
je niet in de kleding van kaatsvereniging Bolsward lopen 
dan ben je op KNKB-wedstrijden verplicht een wit shirt 
en een zwart broekje te dragen 
2. Afdelingskleding 
De kleding voor de afdelingswedstrijden stelt kaatsver-
eniging Bolsward beschikbaar. Deze shirts, broekjes en 
trainingspakken kun je niet zelf afhalen. Zit je in het af-
delingspartuur dan krijg je deze kleding via je trainer of 
via de begeleider van het afdelingspartuur. De afdelingskleding is alleen bedoeld voor op het kaatsveld!  
Doe je alleen mee aan ledenwedstrijden dan mag je een shirt en broekje aan naar keuze. 
 
Ophalen shirts, wanten en sleutel 
Je kunt je door-elkander-lotenshirt en broekje ophalen op zaterdag 22 april tussen 15.00 – 16.00 uur. 
Voor een shirt en broekje betaal je € 30,00. Aan het einde van het seizoen lever je je shirt en broekje 
weer in op zaterdag 2 september tijdens het Kind-Ouderkaatsen. Je krijgt dan € 20 terug. Wil je je door-
elkander-lotenshirt liever kopen dan kan dit ook. De kosten voor een broekje en shirt zijn € 40. 
Op dezelfde data kun je ook een kaatswant ophalen. De kosten hiervoor zijn € 80, waarvan je aan het 
einde van het seizoen € 55 terugkrijgt. 
De voorwaarden voor het terugkrijgen van de borgsom voor de kleding staan in het boekje dat je hebt 
gekregen. 
 
Selectie afdelingsparturen 
Half mei (de jongenscategorie iets eerder) krijgen jullie allemaal bericht over de samenstelling van de 
KNKB-afdelingsparturen. Daarover kunnen we nu nog niets zeggen, omdat we niet weten hoe iedereen 
de winter doorgekomen is. De selectie vindt plaats door een onafhankelijke technische commissie. De 
technische commissie selecteert op basis van een aantal criteria. De leden van de technische commis-
sie hebben zijn geen familie van één van jullie. Voor bepaalde KNKB-afdelingswedstrijden kan de tech-
nische commissie besluiten meer dan één partuur af te vaardigen. 
 



Kleurenkaarten 
Om aan een KNKB-wedstrijd, een Federatiewedstrijd of een ledenwedstrijd mee te kunnen doen moet 
je aan minimale eisen voldoen. Zo moet in elk geval een aantal meters kunnen opslaan. Dit doen we 
om te voorkomen dat als je op het kaatsveld bent en dan plotseling blijkt dat je niet ver genoeg kunt 
opslaan. Om te zien of je aan de eisen voldoet hebben we in Bolsward de ‘kleurenkaarten’.  
Om een kleurenkaart te halen moet je een test doen. De test wordt afgenomen tijdens de training op 
maandagavond. Om mee te mogen/kunnen doen aan: 
- ledenwedstrijden  moet je de rode kaart hebben gehaald; 
- federatiekaatsen  moet je de witte kaart hebben gehaald; 
- KNKB-wedstrijden  moet je de blauwe kaart hebben gehaald. 
Om een witte, rode of blauwe kaart te krijgen moet je opslag minimaal voor: 

Categorie Rode kaart Witte kaart Blauwe kaart 
- Welpen meisjes Beetje kunnen opslaan 9 meter zijn 12 meter zijn 
- Welpen jongens Beetje kunnen opslaan 11 meter zijn 14 meter zijn 
- Pupillen meisjes Beetje kunnen opslaan 12 meter zijn 15 meter zijn 
- Pupillen jongens Beetje kunnen opslaan 15 meter zijn 18 meter zijn 
- Schoolmeisjes Beetje kunnen opslaan 16 meter zijn 19 meter zijn 
- Schooljongens Beetje kunnen opslaan 19 meter zijn 22 meter zijn 

Van de 10 opgeslagen ballen moeten er 7 over de lijn zijn die 4 meter achter de voorlijn ligt.  
 
Ledenwedstrijd
Iedereen mag meedoen aan ledenwedstrijden als je de kleur rood hebt. Als je aan een ledenwedstrijd 
mee wilt doen moet je je wel opgeven. Dat doe je een week van tevoren bij je trainer of door de email 
te beantwoorden waarbij je wordt geattendeerd op de ledenwedstrijd. Als je meedoet aan een leden-
wedstrijd moet je wel € 1,00 betalen. Dat noemen we inleg. 
De volgende ledenwedstrijden zijn er: 

 
Federatiewedstrijden 
Als je aan een Federatiewedstrijd mee wilt doen moet je je wel opgeven. Dat doe je uiterlijk op de 
maandag (vóór 18.00 uur) voor het weekeinde waarin de wedstrijd is. Je geeft je op via de site van de 
KNKB (zie verderop). De volgende federatiewedstrijden zijn er dit jaar: 
Datum Waar Aanvang 

za. 6 mei Gaast 13.00 uur 
za. 13 mei Kimswerd 13.00 uur 
za. 20 mei Makkum 13.00 uur 
za. 27 mei Hartwerd 13.00 uur 
za. 3 juni Regiowedstrijd in Exmorra* zie www.knkb.nl 
za. 10 juni Bolsward 10.00 uur 
za. 24 jun Witmarsum (afdeling) 10.00 uur 
za. 1 jul Regiowedstrijd in Littenseradiel3*  zie www.knkb.nl 
za. 8 jul Burgwerd 10.00 uur 

za. 15 jul Lollum 10.00 uur 
za. 22 jul Workum 10.00 uur 
za. 29 jul Cornwerd 10.00 uur 
za. 5 aug Pingjum 10.00 uur 
Za 19 aug Schettens 10.00 uur 
za 26 aug Hartwerd (slotwedstrijd) 10.00 uur 

* De aanvangstijd van deze wedstrijd is nog niet bekend. Je kunt deze vinden op www.knkb.nl. 

                                                      
1 Voor deze wedstrijd kun je je niet opgeven. De opgave loopt via de basisschool waar je op zit. 
2 In het boekje staat dat deze wedstrijd op zaterdag 2 september is. Dat is niet juist. De wedstrijd is op zondag 3 september. 
3 Voor deze wedstrijd wordt nog een locatie gezocht. 

Datum  Activiteit Aanvang 
wo 24 mei  Kaatsspelletjesmiddag groepen 3 en 4 van de basisscholen 13.30 
wo 31 mei  Schoolkaatsen1 13.30 
do 8 jun  Avondledenpartij jeugd (Sporthuis A.P. Van der Feerpartij) 18.30 
zo 11 jun  Jeugdledenpartij in Bolsward met Burgwerd en Exmorra 11.00 
do 29 jun  Avondledenpartij jeugd (Detmar/Troostpartij) 18.30 
zo 24 aug  Patatpartij (Miedemapartij) 18.30 
zo. 3 sep  Afsluiting seizoen met Kind-Ouderkaatsen2 13.30 



Naast de wedstrijden van onze Federatie mag je ook altijd meedoen met de wedstrijden van de Fede-
ratie Sneek. Zie hiervoor www.knkb.nl. 
 
KNKB-wedstrijden 
Als je aan een KNKB-wedstrijd mee wilt doen moet je je wel opgeven. Dat doe je uiterlijk op de maandag 
(vóór 18.00 uur) voor het weekeinde waarin de wedstrijd is. Je geeft je op via de site van de KNKB (zie 
verderop). 
 
Opgeven voor Federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden 
Wil je je opgeven voor een Federatiewedstrijd of een KNKB-wedstrijd dan doe je dit door te gaan naar 
www.knkb.nl. Je krijg dan het volgende scherm in beeld: 

 
 
 
Je klikt dan op geef je 
op (zie pijl). Dan krijg 
je het volgende 
scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna vul je in: 
- of het gaat om een Federatiewedstrijd of een KNKB-wedstrijd; 
- je geboortedatum; 
- je bondsnummer (dit nummer kun je te weten komen door te bellen met Berus Veldman (856663). 

Als je de gegevens 
hebt ingevuld moet je 
wel even op verzen-
den drukken. 


