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Afgelastingen  
Nog steeds mogen en kunnen we niet gewoon kaatsen. Opnieuw moest 
een aantal wedstrijden worden afgelast. Het gaat voor ons tot nu toe om de 
volgende wedstrijden: 

- 15 mei 2021 Tweekamp Den Haag – Bolsward 
- 18 mei 2021 Wallball voor senioren 
- 26 mei 2021 Schoolkaatsen voor de basisscholen in Bolsward 
- 30 mei 2021 Van der Pol – familiekaatsen 
- 5 juni 2021 Federatie voor de jeugd 
- 19 juni 2021 Bedrijfskaatsen 
- 26 juni 2021 Politiekaatsen 

 

Primerapartij 
De Primerapartij is verplaatst naar woensdag 9  juni en begint om 18.30 uur. Opgave kan nog tot maan-
dagavond 20.00 uur. Hoe? Dat staat in het Clubblad 2021 dat iedereen heeft gekregen. 
 

Extra KNKB-wedstrijd in Bolsward 
Op zondag 13 juni is er een KNKB Meisjes door-elkander-lotenwedstrijd in Bolsward. Aanvang 10.00 
uur. Deze partij is overgenomen van Dokkum die de partij op zaterdag 12 juni heeft afgelast. 
 

Competitiekaatsen senioren/jongens/meisjes 
We mogen weer normale onderlinge wedstrijden kaatsen. Dat betekent dat we vanaf 16 juni gewoon 
kunnen competitiekaatsen om de punten (9 juni is de Primerapartij).  
Vanaf 16 juni gelden dan ook weer de gewone regels. Met ingang van die dag is ook weer inleg ver-
schuldigd. 
Wel zijn er nog een paar kleine restricties. Zo mag er nog steeds geen publiek komen en mag het terras 
op tot 22.00 uur. 
 

Federatie- en KNKB-wedstrijden 
Deze wedstrijden beginnen in het weekeinde van 12 en 13 juni. Het is zaak goed op te letten. Sommige 
wedstrijden vervallen en er komen ook zomaar wedstrijden bij. Dit geldt zowel voor de Federatie als de 
KNKB-wedstrijden. 
 

AP van der Feerpartij pupillen en schooljeugd 
Op woensdag 2 juni jl. is de AP van der Feerpartij verkaatst. Een ledenwedstrijd voor de jeugd van onze 
vereniging. Voor een 
uitgebreid verslag en foto 
wordt verwezen naar de site. 
 

Eerdere nieuwsbrieven 
Eerdere nieuwsbrieven zijn 
terug te lezen op onze site. 
 

Tot slot 
We hopen dat de regels voor 
de sport snel verder worden 
versoepeld.   

 

 


