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Voorwoord 

De jeugdcommissie en de Kaatsskoal St.-Anna hebben weer een leuk en leerzaam 

jaarprogramma 2019 voor jullie gemaakt.


In dit info-boekje kun je alles vinden wat we dit jaar organiseren, het is dan ook handig 
om het te bewaren.


Dit jaarprogramma is onderdeel van ons 5-jarenplan 2016 t/m 2020 waarbij we het 
jeugdkaatsen in St.Annaparochie weer op de kaart willen zetten.


Het doel van het 5-jarenplan was in eerste instantie om weer meer jeugdkaatsers op het 
veld te krijgen (kwantiteit). Door kennismakingslessen op de scholen hebben we met 
name vorig jaar weer een aantal nieuwe jeugdkaatsers kunnen begroeten. Meer 
jeugdkaatsers blijft de komende jaren echter wel een speerpunt, omdat we heel graag 
nog door willen groeien.


Het 2e doel is om te gaan voor kwaliteit (de jeugd het kaatsen goed leren) en dit doen we 
vooral ook door te werken met goede gediplomeerde trainers die weten hoe je het 
spelletje moet aanleren. Het aantal trainers is dit jaar 10 en daar zijn we trots op. Vorig 
jaar heeft dit geresulteerd in het winnen van het NK bij de pupillen een hoogtepunt in de 
geschiedenis van de vereniging.


Nieuwe onderdelen dit jaar zijn de startdag op 31 maart, het opnieuw starten met het 
competitiekaatsen op de donderdag voor een aantal groepen en het introduceren van 
de kaatskanjers, een manier om de omgang met elkaar binnen de vereniging nog 
plezieriger ter maken.


Ook nieuw is dat er dit jaar meer duidelijkheid is over de financiën. Je betaald de 
basiscontributie en daarnaast betaal je per onderdeel waar je aan mee doet.


Ook nieuw is dat we duidelijker informatie willen geven met name aan de nieuwe 
jeugdkaatsers en ouders. Hoe werkt het als je mee wilt doen aan het federatiekaatsen of 
het KNKB kaatsen bijvoorbeeld. Dit info-boekje en info op de startdag en website zijn 
voorbeelden van meer duidelijkheid.


Verder is het onze wens dat alle ouders van onze jeugdkaatsers op één of ander manier 
mee helpen bij een activiteit. Ook hier hebben we weer een stap in gezet dit jaar.


We zijn er van overtuigd dat de nieuwe initiatieven ervoor gaan zorgen dat het een mooi 
kaatsjaar gaat worden


We wensen jullie hierbij heel veel kaatsplezier


De jeugdcommissie en de Kaatsskoal St.-Anna: 
Susan Kooiman, Gabriël Postma, Brenda Boonstra, Sikke Meier en jan de Groot
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Jaarprogramma 2019 

De basis voor het jaarprogramma zijn altijd de trainingen. 


We hebben dit jaar gekozen voor de volgende trainingsopzet

- Wintertraining in februari en maart

- Zondagtrainingen in april 

- Zomertrainingen vanaf mei tot de zomervakantie

- Vakantietrainingen in de vakantieperiode


Naast de trainingen heb je de activiteiten en dit jaar hebben we:

- Startdag 31 maart

- 3 x ledenkaatsen

- Diplomakaatsen

- Muurkaatsen


Dan zijn er nog de wedstrijden:

- Federatiekaatsen

- KNKB kaatsen
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Groepsindeling 

We hebben dit jaar uitgebreid met de trainers en de jeugdcommissie gesproken over de 
groepsindeling. 


Uiteindelijk kon iedereen zich unaniem vinden in een opzet om de KNKB kaatsers, die elk 
weekend actief zijn op de KNKB wedstrijden in een aparte groep te zetten.


Dit heeft geresulteerd in de volgende groepsindeling.


Trainers 

We zijn heel blij dat we er dit jaar weer een aantal nieuwe trainers bij hebben gevonden 


We kunnen dit jaar beschikken over de volgende 10 trainers


- Ronnie Kroondijk

- Arjen Bouwe Hiddinga

- Andre Iedema

- Kristiaan kaper

- Gerda Okkinga

- Trynke Meijer

- Jan Dijkstra

- Mariska Dijkstra

- Sikke Meijer

- Jan de Groot


Trainingsgroepen 2019
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Emma Bronger

Lotte Valk

Eduard Teitsma

Amarins Post


aangevuld met 
nieuwe kinderen uit 
het schoolproject

Melle Binnema

Jorrit Kroondijk

Wietse Hamstra

Alrik Wijngaarden

Rimar Kaper

Sam van Maanen

Femke Hoogsteen

Nienke Kuiken

Margryt Meijer

Aisha Mahmoud

Lieke Triemstra

Fenna Hoekstra

Jildou Post

Jörgen Postma

Rens Hoekstra

Alexander Teitsma

Jurjen Post


Noëlle Hiddinga

Lisan Kaper

Maud Scheffer

Eelco Meijer

Hjalmar Dijkstra

Iwan Hiddinga

Jelvin Kaper

Dido Iedema

Stijn Scheffer
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Wintertraining 

We hebben dit jaar in februari en maart de beschikking over de sporthal op dinsdags van 
18.30-19.30 uur en op woensdag van 18.00-19.00 uur.


De indeling van de wintertraining is als volgt.


De start van de wintertraining is dinsdag 5 en woensdag 6 februari.


De afsluiting van de wintertraining is op woensdag 27 maart met een wedstrijd.





Wintertraining
Dinsdag 18.30-19.30 uur Woensdag 18.00-19.00 uur

Trainer: Sikke Meijer Trainer: Ronnie Kroondijk

Eelco Meijer

Dido Iedema

Hjalmar Dijkstra

Alexander Teitsma

Jörgen Postma

Emma Bronger

Eduard Teitsma

Melle Binnema

Jorrit Kroondijk

Wietse Hamstra

Rimar Kaper

Sam van Maanen

Femke Hoogsteen

Nienke Kuiken

Margryt Meijer

Aisha Mahmoud

Lieke Triemstra
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Zondagtrainingen 

We hebben dit jaar 5 zondagen ingepland voor startdag, training en ledenpartij.


31 maart	 	 Startdag	 	 10.30-13.30 uur

7/14 en 21 april	 Trainingen	 	 10.30-12.00 uur

28 april	 	 Ledenpartij	 	 10.30-13.00 uur


Startdag 
Op zondag 31 maart is de startdag van de buitentrainingen en dit jaar hebben we 
bedacht om hier een echt spektakel van te maken.


Trainingen 
Op 7, 14 en 21 april zijn er trainingen in de groepen zoals samengesteld.


Ledenpartij 
Op zondag 28 april is er een ledenpartij voor iedereen (zie ledenkaatsen).


Zondagtrainingen
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Trainers 
Gerda Okkinga 
Trynke Meijer

Trainers 
Ronnie Kroondijk 
Jan de Groot

Trainers 
Kristiaan kaper 
Sikke Meijer

Trainers 
Arjen Bouwe 
Andre Iedema

Emma Bronger

Lotte Valk

Eduard Teitsma

Amarins Post


aangevuld met 
nieuwe kinderen uit 
het schoolproject

Melle Binnema

Jorrit Kroondijk

Wietse Hamstra

Alrik Wijngaarden

Rimar Kaper

Sam van Maanen

Femke Hoogsteen

Nienke Kuiken

Margryt Meijer

Aisha Mahmoud

Lieke Triemstra

Fenna Hoekstra

Jildou Post

Jörgen Postma

Rens Hoekstra

Alexander Teitsma

Jurjen Post


Noëlle Hiddinga

Lisan Kaper

Maud Scheffer

Eelco Meijer

Hjalmar Dijkstra

Iwan Hiddinga

Jelvin Kaper

Dido Iedema

Stijn Scheffer
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Kaatskanjers 

We vinden het belangrijk dat de jeugd tijdens de trainingen en wedstrijden respectvol met 
elkaar omgaan en dat er een leuke sfeer onderling is.


Om dit kracht bij te zetten introduceren we dit jaar de Kaatskanjers, een erkende methode 
die hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. 


Kaatskanjers 

Veel trainers/begeleiders krijgen er mee te maken. Kinderen die tijdens de training moeite 
hebben zich aan de gedragsregels te houden, ongewenst gedrag laten zien en dit soms 
ten koste gaat van de sfeer in de groep en het plezier van andere kinderen tijdens de 
trainingen. 

Het sportveld en de sportzaal kunnen een plaats zijn voor teleurstelling, conflicten, 
(faal)angst en pesten.

Hoe ga je hier als trainer mee om? Hoe kun jij als trainer op dit gedrag reageren zonder 
dat het ten koste gaat van het plezier van andere kinderen?

Met de Kaatskanjers krijgen de trainers handvaten om dit ongewenste gedrag aan te 
pakken.

Bij de Kaatskanjers zijn er 5 belangrijke basisafspraken:

We helpen elkaar
We vertrouwen elkaar
We lachen elkaar niet uit
Niemand speelt de baas
Niemand doet zielig
We hebben respect voor ons zelf en anderen

We hebben de overtuiging dat met de invoering van deze Kaatskanjers de jeugd nog meer 
plezier zal beleven aan het kaatsen.
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Zomertraining 

Start en stop 
De zomertraining start in week 18 en eindigt in week 28

Start maandag groepen 29 april…….einde maandag groepen 8 juli

Start dinsdag groep 30 april………einde dinsdag groep 9 juli

Start donderdag groepen 2 mei…….einde donderdag groepen 11 juli


Op welke dag traint welke groep?





Zomertraining

Maandag

18.30-19.30


18.30-19.30


18.30-19.30

Groep 1


Groep 2


Groep 4

Trynke Meijer/Gerda Okkinga


Ronnie Kroondijk


Jan Dijkstra/Mariska Dijkstra

Dinsdag 19.00-20.00 Groep 3 Sikke Meijer/Kristiaan Kaper

Donderdag
18.45-20.00


19.00-20.00

Groep 1/2/3


Groep 4

Jan de Groot + ouders


Arjen Bouwe Hiddinga/Andre Iedema

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Trainers 
Gerda Okkinga 
Trynke Meijer

Trainers 
Ronnie Kroondijk 

Trainers 
Kristiaan kaper 
Sikke Meijer

Trainers 
Arjen Bouwe 
Andre Iedema

Emma Bronger

Lotte Valk

Eduard Teitsma

Amarins Post


aangevuld met 
nieuwe kinderen uit 
het schoolproject

Melle Binnema

Jorrit Kroondijk

Wietse Hamstra

Alrik Wijngaarden

Rimar Kaper

Sam van Maanen

Femke Hoogsteen

Nienke Kuiken

Margryt Meijer

Aisha Mahmoud

Lieke Triemstra

Fenna Hoekstra

Jildou Post

Jörgen Postma

Rens Hoekstra

Alexander Teitsma

Jurjen Post


Noëlle Hiddinga

Lisan Kaper

Maud Scheffer

Eelco Meijer

Hjalmar Dijkstra

Iwan Hiddinga

Jelvin Kaper

Dido Iedema

Stijn Scheffer
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Hulp competitiekaatsen 

Op de donderdag starten we dit jaar weer met het competitiekaatsen voor groep 1, 2 en 3


Om dit mogelijk te maken hebben we de hulp van de ouders nodig.


Deze hulp bestaat eruit dat er bij elke perk een ouder staat om de stand bij te houden


In onderstaand schema staat wanneer jullie ingeroosterd zijn:


Kristiaan en Alnita Kaper hebben aangegeven dat één van beiden elke donderdag kan 
helpen.


Als je verhinderd bent zorg je zelf voor een vervanger of je ruilt met iemand





Datum Ouders/Verzorgers van 

Do 2 mei Emma Bronger/Melle Binnema/Fenna Hoekstra/Lotte Valk

Do 9 mei Lotte Valk/Jorrit Kroondijk/Jildou Post/Aisha Mahmoud

Do 16 mei Eduard Teitsma/Wietse Hamstra/Jörgen Postma/Alrik Wijngaarden

Do 23 mei Sam van Maanen/Femke Hoogsteen/Nienke Kuiken/Margryt Meijer

Do 30 mei Hemelvaartsdag 

Do 6 juni Emma Bronger/Melle Binnema/Fenna Hoekstra/Lotte Valk

Do 13 juni Lotte Valk/Jorrit Kroondijk/Jildou Post/Aisha Mahmoud

Do 20 juni Diplomakaatsen

Do 27 juni Eduard Teitsma/Wietse Hamstra/Jörgen Postma/Alrik Wijngaarden

Do 4 Juli Sam van Maanen/Femke Hoogsteen/Nienke Kuiken/Margryt Meijer

Do 11 Juli Emma Bronger/Melle Binnema/Fenna Hoekstra/Lotte Valk
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Vakantietrainingen 

In de zomervakantie bieden we nog 1 x per week de mogelijkheid om te kaatsen op de 
donderdagavond.


Iedereen die (nog) niet op vakantie is en zin heeft om te kaatsen kan gewoon komen, je 
hoeft je er niet voor op te geven.


Per donderdag zijn er 2 trainers aanwezig die zorgen voor het programma die avond.



De vakantietrainingen zijn dit jaar op:

18 en 25 Juli

1, 8, 15 en 22 Augustus


Ledenpartijen 

Er staan dit jaar 3 ledenpartijen op het programma


Hier volgen nog een aantal mededelingen over het ledenkaatsen:

- Het ledenkaatsen is gratis

- Je kunt je opgeven via de Whatsapp groepsapp

- We kaatsen zoveel mogelijk 2-2

- Zorg dat je op tijd aanwezig bent (15 min.) om een goede warming up te doen.

- Ga voor de winst, maar kaats wel altijd sportief


 

Datum Tijd Opgave

Zondag 28 april 10.30-13.00: Ledenpartij Tot donderdag 25 april 20.00 uur

Zaterdag 18 mei   9.00-12.00: Ledenpartij Tot donderdagavond 16 mei 20.00 uur

Woensdag 3 juli 16.30-18.30: Ledenpartij

18.30-20.30: Barbecue

Tot maandagavond 1 juli 20.00 uur
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Muurkaatsen 

Op het sportpark van de Waaie staat een prachtige kaatsmuur die door iedereen gratis 
gebruikt mag worden. Als je een muurkaatsbal hebt kun je na schooltijd alleen of samen 
met iemand een balletje slaan tegen de muur.


We hebben dit jaar op woensdag 12 juni een wedstrijd muurkaatsen en daar kun je je 
voor opgeven tot maandag 10 juni 20.00 via de whatsapp groepsapp. Je speelt dan 
wedstrijden tegen andere jeugdkaatsers. de jongste groepen (groep 1 en 2) beginnen om 
17.00 uur met hun wedstrijden en de oudere jeugdspelers (groep 3 en 4) beginnen om 
18.30 met hun wedstrijden.


Diplomakaatsen 

Op donderdagavond 20 juni is er diplomakaatsen voor de groepen 1,2 en 3

Diplomakaatsen is een vaardigheidstest waarbij je op 6 onderdelen laat zien wat je kunt:


- Snelheid

- Coördinatie

- Tussenspel 

- Opslag afstand

- Opslag zuiverheid

- Uitslag afstand en zuiverheid


Je kunt op elk onderdeel een letter verdienen waarbij A het laagst en E het hoogst is.

Als je alle onderdelen hebt gedaan wordt het gemiddelde uitgerekend.
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Federatiekaatsen 

Als je de basistechnieken steeds beter gaat beheersen en je de opslagafstand van het 
federatiekaatsen kan halen kun je ook meedoen aan deze wedstrijden.


Je kunt je hiervoor opgeven via de KNKB website. Hiervoor is het wel nodig dat je weet 
wat je inschrijfnummer is en wat de code van de vereniging is (1101)

- Ga naar knkb.nl

- Ga naar de wedstrijdagenda

- Klik aan federatiekaatsen

- Ga naar federatie barradeel

- Selecteer de wedstrijd

- Vul de gegevens in en verstuur


Als er in je eigen federatie geen wedstrijden zijn mag je ook meedoen aan wedstrijden uit 
andere federaties


Opslagafstanden Federatiekaatsen
Categorie Geboren Opslagafstand

Welpen Jongens 2009, 2010, 2011 12 meter

Welpen meisjes 2009, 2010, 2011 10 meter

Pupillen Jongens 2007, 2008 16 meter

Pupillen meisjes 2007, 2008 13 meter

Schooljongens 2005, 2006 20 meter

Schoolmeisjes 2005, 2006 16 meter

Wedstrijden Federatie Barradeel
Vrijdag 10 mei 16.30 Wijnaldum

Vrijdag 17 mei 16.30 St.Jacob

Vrijdag 24 mei 16.30 Oosterbierum

Vrijdag 7 juni 16.30 Tzummarum

Vrijdag 14 juni 16.30 St.Annaparochie

Vrijdag 21 juni 16.30 Sexbierum

Vrijdag 28 juni 16.30 Harlingen

Vrijdag 5 juli 16.30 Minnertsga

Zondag 1 sept 11.00 Tzummarum
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KNKB wedstrijden 

Op de website van de KNKB staat de wedstrijdagenda voor alle jeugdcategorieën.


Voor de KNKB wedstrijden gelden wel strenge eisen t.a.v. de opslagafstanden en de te 
dragen kleding.


Het is bij KNKB wedstrijden verplicht om een zwart broekje en wit shirt te dragen, bij 
voorkeur het shirt met sponsoren wat je bij je eigen vereniging kan bestellen.


Je kunt je opgeven voor de door elkaar loten (del) wedstrijden via de website. Hierbij 
gebruik je je inschrijfnummer wat je kunt krijgen bij de jeugdcommissie en het 
verenigingsnummer 1101.


- Ga naar de site knkb.nl

- Ga naar wedstrijdagenda

- Zoek de wedstrijd op waar je aan deel wilt nemen 

- Ga naar aanmelden

- Vul de gegevens in

- Druk op verzenden


Behalve d.e.l. wedstrijden heb je ook afdelingswedstrijden en dan kaats je met een 
partuur van je eigen vereniging. Voor deze wedstrijden wordt je gevraagd door de 
vereniging. Je kaatst dan ook in het afdelingsshirt met de kleuren van vereniging zwart-wit 
Er gaat dan ook een coach mee die ook de opgave, de kleding en het vervoer regelt


Opslagafstanden KNKB wedstrijden
Categorie Geboren Opslagafstand

Welpen Jongens 2009, 2010, 2011 14 meter

Welpen meisjes 2009, 2010, 2011 12 meter

Pupillen Jongens 2007, 2008 18 meter

Pupillen meisjes 2007, 2008 15 meter

Schooljongens 2005, 2006 22 meter

Schoolmeisjes 2005, 2006 19 meter
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Financien 

Je betaalt dit jaar € 20,- basiscontributie en daarbovenop betaal je per activiteit nog een 
bedrag. In onderstaande tabel kun je lezen wat de kosten zijn per activiteit.





Trainingspakketten Kaatsskoal St.-Anne 2019

Pakketten Inhoud Prijs

Basis (verplicht) Lidmaatschap € 20,00

Basis Kaatsskoal shirt in bruikleen Gratis

Basis Ledenpartijen Gratis

Pakket 1 Wintertraining € 10,00

Pakket 2 Zondagtrainingen € 5,00

Pakket 3 Zomertraining 1 x € 10,00

Pakket 4 Zomertraining 2 x € 20,00

Pakket 5 Vakantietrainingen Gratis

Pakket 6 Trainingspak in bruikleen € 10,00

Pakket 7 KNKB d.e.l. shirt (eigendom) € 10,00

Totaal bedrag        €
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Website/Facebook/Instagram/Twitter/Bildtse Post 

We zijn actief op het gebied van website, sociale media en publicaties in de Bildtse Post


Website 
Op de website van de vereniging vind je alle basisinformatie

Het website adres is: kfstannedriespuliusut.nl


Facebook/Instagram

Op onze facebookpagina ‘kaatsvereniging sint annaparochie’ zie je foto’s en verslagjes 
van de verschillende activiteiten. Als je een prijs gewonnen hebt of meegedaan hebt aan 
een activiteit kun je dit altijd laten weten aan Susan Kooiman of Jan de Groot. We starten 
dit jaar ook met een instagram pagina.


Twitter 
Je kunt ons ook ook volgen op twitter: twitter.com/kfstannedsiu


Bildtse post. 
In de Bildtse Post doen we wekelijks verslag van de verrichtingen van de jeugdkaatsers 
die op KNKB niveau uitkomen. Als je meedoet aan een KNKB wedstrijd willen we graag 
dat je een kort verslagje appt of mailt naar jan de Groot voor zondagavond 20.00 uur.


Adressen Jeugdcommissie/Kaatsskoal 
Gegevens Jeugdcommissie/Kaatsskoal

Namen Mail Mobiele nr

Gabriël Postma gys.postma@home.nl 06-52033574

Susan Kooiman gys.postma@home.nl 06-27289496

Brenda Boonstra brendaboonstra@outlook.com 06-36568900

Sikke Meijer sikke.petra@hotmail.com 06-51775597

Jan de Groot fam.jandegroot@ziggo.nl 06-24823496
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Sponsoren
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Sponsoren
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Hoofdsponsoren


