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Informatie brochure Kaatsvereniging Jan Bogtstra 
 
Kaatsen is een van de oudste balsporten die er bestaan. 
Franeker in van oudsher de kaatshoofdstad van de kaatshoek 
in Friesland. 
 
Kaatsvereniging Jan Bogtstra is opgericht in 1893. In 1995 is 
een fusie aangegaan met christelijke kaatsvereniging T.O.G.  
De kaatsvereniging heeft ten doel het beoefenen en 
bevorderen van de kaatssport en het stimuleren van de 
belangstelling voor deze sport. 
 
In deze brochure willen we leden en aspirant leden wegwijs 
maken in onze vereniging en de kaatssport. 
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Er wordt gekaatst in de volgende categorieën: 
 
Meisjes en dames: 
 - kabouters  : 6 en nog geen 8 jaar; 

- meisjeswelpen  : 8 en nog geen 10 jaar; 
- meisjespupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schoolmeisjes  : 12 en nog geen 14 jaar; 
- meisjes   : 14 en nog geen 17 jaar; 
- dames   : 17 jaar en ouder. 
 

Jongens en heren: 
 - kabouters  : 6 en nog geen 8 jaar; 

- jongenswelpen  : 8 en nog geen 10 jaar; 
- jongenspupillen  : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schooljongens  : 12 en nog geen 14 jaar; 
- jongens   : 14 en nog geen 17 jaar; 
- junioren   : 17 en nog geen 22 jaar; 
- senioren   : 22 jaar en ouder. 

De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december 
van het voorgaande jaar ingedeeld. 
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Kaatsen beoefenen 
 
Trainingen jeugd: 
Kaatsvereniging Jan Bogtstra 
organiseert trainingen voor haar 
jeugdleden. Deze trainingen 
lopen van april tot aan de 
zomervakantie. 
 
Federatie Franekeradeel 
organiseert voor de aangesloten 
verenigingen vanaf februari de 
zogenaamde wintertrainingen in 
kaatshal “de Trije”. Opgave 
verloopt via Jan Bogtstra. Deze 
wintertrainingen zijn niet kosteloos. Om deel te kunnen 
nemen aan de wintertraining moeten de deelnemers lid zijn 
van een kaatsvereniging.  
 
KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaats Bond ) 
De KNKB steekt veel energie in het opleiden en begeleiden 
van kaatsers.  
Om bij de KNKB te mogen trainen wordt je geselecteerd door 
de technische commissie van de bond of moet je deelnemen 
aan de testdag die de bond organiseert. 
De KNKB-trainingen starten jaarlijks rond 1 februari in de Trije 
te Franeker.  
Vanaf eind maart wordt er buiten getraind op verschillende 
locaties.  
De jeugdgroepen trainen doorgaans tot de grote 
schoolvakanties.  
De topgroepen en de senioren tot de grote evenementen 
later in het kaatsseizoen. 
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Kaatsscholen 
De laatste jaren zijn er diverse kaatsscholen gestart. Deze 
scholen doen de selectie van de kaatsers zelf. Vaak kun je 
jezelf ook aanmelden bij een kaatsschool. Deelname aan deze 
kaatsscholen is voor eigen rekening. 
 
 
Wedstrijden: 
Kaatsvereniging Jan Bogtstra: 
Ledenpartij. Een aantal maal per seizoen wordt een 
ledenpartij georganiseerd. Dit wordt in de nieuwsbrief 
bekend gemaakt. 
Competitie. Wekelijks wordt er een wedstrijd gekaatst die 
meetelt voor de competitie. Hoe vaker je kaatst des te meer 
kans je maakt op de overwinning echter een keertje missen is 
niet erg. Opgave op voorafgaand aan de wedstrijd. 
  
Federatie Franekeradeel 
Kaatsvereniging Jan Bogtstra maakt deel uit van de federatie 
Franekeradeel. “de Federatie“ organiseert wedstrijden 
waaraan een ieder zich individueel voor kan aanmelden. Dit 
zijn de D.E.L. (Door Elkaar Loten) wedstrijden. Tevens 
organiseert “de Federatie” afdelingswedstrijden tussen de 
verschillende kaatsverenigingen. De spelers van het partuur 
die voor Jan Bogtstra uitkomen op deze afdelingswedstrijden 
worden door de technische commissie van het bestuur 
geselecteerd.  
Je kunt jezelf aanmelden voor de wedstrijden via de website 
van de federatie. Om deel te kunnen nemen aan de Federatie 
wedstrijden moet een jeugdlid de opslagafstand van de KNKB 
reglementen minus drie meter beheersen.  
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KNKB 
De KNKB organiseert wekelijks op zaterdag en/of zondag 
wedstrijden op alle niveaus. Dit zijn zowel D.E.L.  als 
afdelingswedstrijden. Het programma staat op de website 
van de bond. Deze wedstrijden zijn de “ere divisie” van het 
kaatsen. Deelnemers moeten de opslag afstand van de KNKB 
reglementering beheersen.  
Opgave voor de D.E.L.  wedstrijden gaat via de website van de 
bond. www.knkb.nl. 
Elke deelnemer aan een KNKB-wedstrijd betaalt 
voorafgaande aan de wedstrijd inleggeld: 
Dit is voor Senioren ca. € 5,- Jeugd ca. € 3,-  
 
Klassement 
Door het behalen van een 1e, 2e of 3e prijs worden punten 
verkregen voor het klassement. Bij de Federatie en de KNKB 
zijn hier speciale prijzen voor. 
 
Reglement 
Alle wedstrijden vinden plaats onder het reglement van de 
KNKB. Zie de website van de KNKB. 
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Materiaal 
Kleding  : Bij trainingen en wedstrijden van Jan 
Bogtstra wordt gekaatst in eigen sportkleding.  
Voor de overige D.E.L. wedstrijden stelt Jan Bogtstra een 
kaatstenue ter beschikking. 
Tijdens afdelingswedstrijden wordt het verenigingstenue 
gedragen. Dit wordt ook ter beschikking gesteld aan de 
kaatsers. 
Handschoen : Kaatsen wordt gedaan met een leren 
kaatshandschoen. Deze zijn te koop bij diversen sportzaken 
en via marktplaats. Kaatshandschoenen kunnen ook op maat 
gemaakt worden.  
Schoeisel : vroeger werd er gekaatst op sokken. 
Tegenwoordig dragen de meeste kaatsers de z.g. 
kaatsschoenen. Dit zijn schoenen die ook gedragen worden 
bij veldhockey. Maar normale sportschoenen en ook sokken 
zijn natuurlijk toegestaan.  
Kaatsballen : Jeugd kaatst met een kunststof kaatsbal. 
Deze heeft hetzelfde formaat als een leren kaatsbal. De leren 
kaatsbal wordt gebruik door de oudere jeugd en senioren.  
 
Accommodaties 
Trainingen en wedstrijden van de kaatsvereniging worden 
georganiseerd op het Sjukelân of sportpark Bloemketerp en 
kaatshal “de Trije”.   
 
Begeleiding 
Begeleiding van en naar D.E.L. wedstrijden is door de leden 
zelf te verzorgen.  
Voor afdeling parturen wordt door Jan Bogtstra een coach 
aangesteld.  
In alle gevallen wordt van ouders verwacht dat ze assisteren 
als lijnrechter, telegrafist of aanmerker.  



Aanmelden als lid? 
Aanmelden als lid kan via de website www.janbogtstra.nl 

Jaarcontributie 2018
Dames, junioren, senioren : € 33,25
Jeugdleden : € 21,25
Donateurs : € 17,75

Betaling geschied middels incasso. 
Betalingen per acceptgiro kosten € 2,50 extra.
Leden ontvangen na betaling een lidmaatschapkaart en een 
bondspas. De bondspas bevat het relatienummer van de 
kaatser. Elke speler dient de Bondspas bij zich te hebben om 
te kunnen tonen. Behalve het gebruik als spelerspas kan de 
bondspas worden gebruikt bij vele bedrijven voor het 
verkrijgen van aantrekkelijke kortingen.  
Jeugd t/m 16 jaar kan de bondspas gebruiken voor gratis 
toegang bij een aantal grote kaatsevenementen en 
wedstrijden heren hoofdklasse. 

Afmelden schriftelijk of per mail aan het secretariaat. 
Opzeggingen moeten binnen zijn voor 15 december. 

Aansprakelijkheidsverzekering  
De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en de hieronder 
ressorterende afdelingen en federaties, alsmede het 
kaatsmuseum hebben bij Friesland Bank Assurantiën een 
aansprakelijkheidsverzekering lopen.  
Bestuurders en vrijwilligers zijn meeverzekerd. Ook de 
hoedanigheid van het organiseren van diverse 
nevenactiviteiten is hierop van toepassing.  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt, met inachtneming 
van de polis en de bijbehorende polisvoorwaarden, dekking 
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tegen zaak- en letselschade van derden.  
Er is echter geen dekking voor aansprakelijkheid van leden 
ten opzichte van elkaar tijdens de beoefening van sport en 
spel.  
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Gedragregels: 
 
 Algemene gedragsregels: 

- toon respect en waardering voor iedereen 
- schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen wordt 

niet geaccepteerd 
- discriminatie naar afkomst, huidskleur, enz …worden 

niet getolereerd 
- maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op 
- waardevolle spullen goed opbergen, bij diefstal is de 

Kaatsvereniging niet aansprakelijk 
 
Gedragsregels speler en jeugdspelers: 

- kaatsen is een teamsport, daarom zijn sportiviteit en 
een goede teamgeest zeer belangrijk 

- steun elkaar steeds tijdens training en wedstrijd 
- kom steeds op tijd naar training of wedstrijd 
- steeds de gebruikte materialen met zorg behandelen 
- kleedruimte schoon houden 

 
Gedragsregels ouder, supporter: 

- geef positieve aanmoedigingen 
- vermijd grof taalgebruik en “meecoachen” 
-  zorg dat Uw kind steeds op tijd is voor training of 

wedstrijd 
 

Gedragsregels begeleiders, trainers: 
- behandel iedereen met respect 

(spelers,supporters,ouders,scheidsrechter…) 
-  wees steeds op tijd op training en wedstrijd 
- rapporteer wangedrag aan ouders en bestuur 
- verantwoordelijk voor de gebruikte materialen 
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- kinderen spelen voor hun plezier en om bij te leren, 
wees dus geduldig. 
 

Bij overtreding van de regels zullen de betrokkenen hierover 
aangesproken worden en kan er volgende sanctie genomen 
worden : 
 

-  waarschuwing 
-  verwijderen van training 
- tijdelijk uitsluiting tot deelname wedstrijden 
- schorsing 
 

In geval van ernstige feiten kan betrokkene volledig 
uitgesloten worden. 
 
 
One wall hand ball 
 
Een discipline van de kaatssport die de laatste jaren aan 
populariteit heeft gewonnen is het onewall handball. One 
wall hand ball is de internationale naam voor muurkaatsen.  
Het muurkaatsen wordt reeds wereldwijd beoefend.  
Muurkaatsen is een variant van het kaatsen die zowel buiten 
als binnen kan worden beoefend. Vooral tijdens de 
wintermaanden worden er trainingen en wedstrijden 
georganiseerd.   
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Overige 

Kaatsvereniging Jan Bogtstra is een vereniging zoals alle 
andere: voor en door de leden. 
Dit betekend dat we samen de vereniging zijn. Voor bepaalde 
evenementen en acties doet de vereniging een beroep op 
haar leden en ouders voor assistentie. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn als keurmeester, telegrafist, aanmerker, of velden 
opbouwen. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. 

Zie internet voor meer informatie: 

www.janbogtstra.nl (in 2018 geheel vernieuwde website) 
www.federatiefranekeradeel.nl 
www.knkb.nl 

Volg KVjanbogtstra op Twitter en Facebook 

Uitgave 2018 
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