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De jeugdcommissie
Ook dit jaar staan wij weer met veel enthousiasme klaar voor de jeugd. Om jullie op de hoogte te
brengen van onze activiteiten en wedstrijden die georganiseerd worden door KNKB en Federatie
ontvangen jullie dit informatieboekje. Tijdens het seizoen zullen jullie ook op de hoogte gebracht
worden via de mail en groepsapp.
Wij zijn bereikbaar via:
jeugdcommissie.janbogtstra@gmail.com
06-25178015 (Joukje)
Wij hebben er zin in!
De Jeugdcommissie

Groepsapp
Vorig jaar zijn wij gestart met de groepsapp. Wij merken dat de communicatie hierdoor
gemakkelijker wordt. Daarom willen wij de groepsapp graag behouden.
Wel missen we wat telefoonnummers. Mochten jullie er niet in zitten en willen jullie dat wel
graag? Dan mogen jullie het telefoonnummer doorgeven via onze mail of aan Joukje.
De bedoeling van deze groepsapp is dat wanneer de trainers ziek zijn zij snel alle ouders
kunnen bereiken om door te geven dat de training niet door gaat. Dit geld ook voor de
competitie. Daarnaast kunnen we jullie op een snelle manier belangrijke informatie doorgeven.
Het is wel de bedoeling dat het niet te gezellig wordt. De volgende regels komen er bij kijken:
-

Afmelden van training gaat via Joukje
Er wordt alleen gepraat over belangrijke zaken van het kaatsen 

Trainingstijden/ Competitie
De trainingstijden zijn dit jaar anders als anders. We trainen wel nog op de maandagavond, maar de
opzet en tijden worden veranderd. De eerste helft van de training zal bestaan uit het verbeteren van de
techniek. Het laatste deel bestaat uit competitie kaatsen. Op deze manier kunnen de kinderen het
geleerde gelijk in de praktijk brengen.

Kabouter/Welpen/pupillen
Training: 18.30-19.00
Competitie: 19.00-19.30

Schooljongen- meisjes/ jongen-meisjes
Training: 19.00-19.45
Competitie: 19.45-20.30
De start van de trainingen is op 6 mei en worden weer gegeven door Pieter en Joukje.
De competitie wordt georganiseerd door Theuni, Margreet en Rinny. Er wordt van de ouders verwacht
dat ze deze dames assisteren.
In onderstaande schema is te zien in welke categorie u kind valt.








Kabouter: 6 en nog geen 8 jaar
Welpen: 8 en nog geen 10 jaar
Pupillen: 10 en nog geen 12 jaar
School jongens / meisjes: 12 en nog geen 14 jaar
Jongens / Meisjes: 14 en nog geen 17 jaar
Junioren (alleen heren): 17 en nog geen 22 jaar

Wedstrijdlijst Jan Bogtstra
Ook dit jaar zullen wij weer proberen om elke maand een ledenwedstrijd te organiseren.
Hieronder is de kalender hiervan te vinden (onder voorbehoud). De tijden worden later
via de mail bekend gemaakt.
Voor elk wedstrijd vragen wij een inleg van €3,00.

27 april
11 mei
25-26 juni
6 juli
20/21 augustus
15 september
28-29 september

Ledenwedstrijd+ Ontbijt
Ledenwedstrijd
Avondpartij
Ouder-kind kaatsen (oudere kinderen pearke keatsen)
Avondpartij
Slotpartij
Kaatskamp

Federatie
Naast onze wedstrijden organiseert de Federatie ook diverse kaatspartijen.
Hier mogen kinderen aan meedoen die in de gemeente Franekeradeel
woont. Het niveau ligt hier iets hoger dan bij de vereniging. Hier kun je veel
van leren, maar het is natuurlijk ook leuk om ook eens met andere kinderen
te kaatsen. Wel is het van belang dat de kinderen een bepaalde
opslagafstand halen. Dit zullen we bij de eerste training opmeten.
Natuurlijk gaan we er vervolgens ook op trainen, zodat je dit jaar in ieder
geval een wedstrijd mee kan doen (als je wil)!
In de wedstrijden wordt onderscheid gemaakt tussen door elkaar loten en afdeling.
Bij door elkaar loten kunnen de kinderen individueel mee doen en krijgen ze op het veld te
horen met wie ze kaatsen. De opgave gaat dan via de website van de federatie. Hierop is ook
andere informatie te vinden.
http://federatiefranekeradeel.nl/
Bij afdeling kaatsen de dorpen en Franeker tegen elkaar. Dan inventariseren wij als vereniging wie
er mee willen doen. Vervolgens maken wij hier partuurtjes van en geven we ze op.
Het wedstrijdschema van de federatie is op de volgende pagina te vinden.

Wedstrijdlijst Federatie

Woensdag
24 april

Tzum

D. e. l. Basisscholen
A + B klasse

14.00
uur

Woensdag
8 mei

Zweins

Federatie del cyclus welpen j/m
pupillen j/m

15.00
uur

Ried

Federatie del cyclus
schooljeugd j/m jongens/meisjes

17.00
uur

Achlum

Federatie del cyclus welpen j/m
pupillen j/m

15.00
uur

Hitzum

Federatie del cyclus schooljeugd
j/m jongens/meisjes

17.00
uur

Tzum

Federatie del cyclus welpen j/m
pupillen j/m

15.00
uur

Schalsum

Federatie del cyclus schooljeugd
j/m
Jongens/meisjes

17.00
uur

Woensdag
12 juni

Dongjum

Master B. J. Fokkema partij

14.00
uur

Woensdag
19 juni

Franeker

Federatie del cyclus welpen j/m
pupillen j/m

15.00
uur

Herbaijum Federatie del cyclus schooljeugd
j/m jongens/meisjes

17.00
uur

Achlum

Afdelingen wedstrijd welpen j/m
pupillen j/m

15.00
uur

Afdelingen wedstrijd schooljeugd
j/m Jongens/Meisjes

17.00
uur

Franekeradeel jeugd

13.00
uur

Woensdag
15 mei

Woensdag
29 mei

Woensdag
2 juli

Zaterdag
14 september

Peins

KNKB
Naast de federatie hebben we ook nog de KNKB. Dit is de algemene bond van
het kaatsen. Zij organiseren elk weekend kaatswedstrijden voor de kinderen.
Hier ligt het niveau nog weer wat hoger dan bij de Federatie. Ook hier is het
weer van belang dat je een bepaalde opslag afstand haalt. Daarnaast is het ook
fijn als je het Federatieniveau goed aan kunt.
Op de website is Meer informatie te vinden. Daarnaast is de wedstrijdagenda
daar ook te vinden.
http://www.knkb.nl/

Kaatskamp
Vorig jaar hebben wij een geslaagd kaatskamp
gehad. Ook dit jaar willen we dit weer gaan
organiseren, alleen zal het nu als afsluiting van
het seizoen zijn. Het zal plaatsvinden op 28-29
september. Zodra er meer bekend is horen jullie
dit natuurlijk!

Hopelijk hebben we jullie op deze manier voldoende geïnformeerd. Mochten er al nog vragen zijn,
dan horen we het graag!

Groetjes,

De jeugdcommissie.

