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Bestuurssamenstelling en Taakverdeling
E-mail federatie sneek

federatiesneekeo@gmail.com

Voorzitter

Arnold van Asperen
Waltawei 25
8635 MZ Boazum
Tel. 06-52427825
e-mail: arnold@van-asperen.com

Penningmeester

Evelyne Sijperda
De Boppeslach 6
8628 EK Goënga
Tel. 0515-427075
e-mail : e.sijperda@gmail.com

Secretaris

Vacant

e-mail: federatiesneekeo@gmail.com
Wedstrijdleider

Sijke de Jong
Vitusdyk 10
8615 LN Blauwhuis
Tel. 06 10680463
e-mail: jensdejong@hetnet.nl

Jeugdzaken

Rein Bootsma
Ringdyk 4
8632 WG Tirns
Tel: 06-57310103
e-mail : reinenwelmoed@tele2.nl
Vacant

Federatie bankrekeningnummer: Rabobank NL94.RABO.0101.7683.38 o.v.v. Federatie Snits e.o.
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Lijst secretarissen Federatie Snits e.o.
Afdeling

Naam

Adres

Boazum

Jurrian Rijpma

Waltawei 53
8635 MN Boazum

tel. 06-10655630

e-mail : jurian77@hotmail.com

Mevr. W. Sjaarda

Sjaardaleane 1
8734 GH Easterein
e-mail: sekretariaat@kfeasterein.nl

Easterein

tel. 0515-851878

Folsgare

Anieta Beuckens
tel. 06 42311113

Goenga

R.Bootsma
tel: 06-12251432

Hommerts

M.Jaarsma
tel: 0515-442982

Itens

Mw. E.Abels, Gorter

Koarnleane 43
8771 LC Nijland
e-mail: kvynelijtefolsgare@gmail.com

Hege Wier 26
8628 EM Goenga
e-mail: rein@roaring-forties.nl

Jeltewei 204
8622 DC Hommerts
e-mail: g.t.jaarsma@home.nl

tel. 0515-856745

Hearedyk 44
8735 HS Itens
e-mail: elisabethgorter@hotmail.com

Reahûs /Turns

Wiebe Terwisscha
van Scheltinga
tel. 06- 25450611

Sanleansterdyk 30
8736 JB Reahus
e-mail: wiebetvs@hotmail.com

Scharnegoutum

Gemma Miedema

Vliestroom 23
8602 CX Sneek
e-mail : info@kvdelytsestuit.nl

tel. 06-28764587
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Sneek

K. Talsma
tel. 0515-411461
mobiel : 06-22454850

Wolsum

Ylst

Jinke Rijpma
tel:

e-mail: desearehan@gmail.com

Pieter Talsma

Eegracht 36
8651 EG IJlst
e-mail: pitalsma@gmail.com

tel. 06-53971660

Ysbrechtum

Gudsekop 43
8604 CW Sneek
e-mail: keimpejan@yahoo.nl

A.Boers
tel : 0515-426418

Hascarstrjitte 13
8633 KP IJsbrechtum
e-mail: secretariaat@kv-yneflecht.nl

Lotingscommissie (TC) Federatie Snits e.o.
Contactpersonen:
Jeugd : Rein Bootsma (06- 57310103)
Senioren/Dames : N.v.t.
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Contactpersonen kaatswedstrijden Fed. Snits e.o.
Het is de bedoeling zelf digitaal opgave te doen via www.knkb.nl
Boazum
Jurian Rijpma
8653 MN Boazum

Waltawei 53
tel. 06-10655630

e-mail: jurian77@hotmail.nl
senioren

Afke Postma
8635 LB Boazum

it Oerd 15
tel. 06- 18579243

e-mail: afkepost@hotmail.com
jeugd

Easterein
Tjerk Politiek
8734 HC Easterein

Stittenserleane 19 e-mail: wedstriidsekretariaat@kfeasterein.nl
tel. 06-46080290
Senioren

Hans Kooistra
8734 HM Easterein

Hofsleane 9
tel: 0515-331560

e-mail: jongerein@kfeasterein.nl
Jeugd

Folsgare
Marten van der Kamp
8771 LC Nijland

Koarnleane 43
tel. 06-10651740

e-mail kvynelijtefolsgare@gmail.com
jeugd + senioren

Westerein 7
0515-521375
06-1554 0326

e-mail: gvdleeuw@kpnmail.nl
Senioren

Hege Wier 13
tel: 0515-420255

e-mail: kfdlg1@gmail.com
jeugd

Goenga
Gerrit van de Leeuw
9014 CA Tersoal

Marco van der Goot
8628 EM Goenga

Kantine it Fintsje tel. 0515-413370

Hommerts
C.Veltman
Hommerts

Jeltewei 182
e-mail: c.veltman1.001@hetnet.nl
tel: 0515-443212

Itens
E.Abels, Gorter
8735 HS Itens

Hearedyk 44
tel. 0515-856745

Reahûs/Turns
Titus Andringa
8736 JD Reahus

sanleansterdyk 9
tel. 06-40096631

e-mail: titus.christel@live.nl
Senioren Reahus

Sybren Poelsma
8632 WE Turns

Pollewei 2a
tel: 06- 23284160

e-mail:
Senioren Turns

e-mail: elisabethgorter@hotmail.com
Senioren
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Karst Tamminga
8632 WE Tirns

Pollewei 2
tel : 06- 22055883

e-mail: tammingak@home.nl
Jeugd

Scharnegoutum
Gemma Miedema
8603 AA Sneek

Zwarte Weg 3B
tel. 06-28764587

e-mail: info@kvdelytsestuit.nl
Senioren en jeugd

Sneek
K. Talsma
8604 CW Sneek

Gudsekop 43
tel. 0515-411461

e-mail: keimpejan@yahoo.nl
tel : 06-22454850

IJlst
Nico de Boer
8651 HG IJlst

Croleskwartier 100
tel. 0515-532721

e-mail: fam.ndeboer@hotmail.nl
Jeugd

Tj. Bakker

tel: 06-10040820

e-mail: mr_bakker@hotmail.com
Senioren

Wolsum
Jinke Rijpma

e-mail: desearehan@gmail.com
tel: 06-

Ysbrechtum
A.Boers
8633 KP IJsbrechtum

Hascarstrjitte 13
tel: 0515-426418

e-mail: secretariaat@kvyneflecht.nl
Senioren en jeugd

NB! Wijzigingen tijdens het seizoen a.u.b. zo spoedig
mogelijk doorgeven aan de secretaris Federatie “Snits e.o.”
E-mail federatie sneek

federatiesneekeo@gmail.com
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Overige Info
Bondsbureau KNKB

Sjaardemastraat 15
8801 KW Franeker
Postbus 501
8800 AM Franeker
Telefoonnummer: 0517 - 74 51 00
E-mail: info@knkb.nl
Fax: 0517 - 39 26 46

Federatie Littenseradiel

Boukje de Boer
Sânpaed 40
9024 ED Weidum
tel. 058 – 2519598
e-mail: boukje@weidum.com

Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum
Jan Steigenga
Dorpsstraat 76
8759 LE Exmorra
Tel. 0515-575759
e-mail: federatiewbw@gmail.com

Sneeker Nieuwsblad

tel. 0515-483320
e-mail: redactie@sneekernieuwsblad.nl

Federatie Trainer

Age van der Goot
Hege Wier 3
8628 EL Goenga
tel: 0515-418340
e-mail: a.vandergoot@planet.nl

Sporthal

Sporthal Schuttersveld te Sneek
Beheerder: SEOSS
Thomas Zandstrastraat 1
8602CW Sneek
Tel. 0515-438094
e-mail: info@sportinsneek.nl
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Wedstrijdreglement federatie Snits e.o. Versie 2017
1.

Inleiding

De KNKB heeft in het verleden een model voor een huishoudelijk reglement opgesteld voor de bij de
KNKB aangesloten federaties. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan wedstrijdzaken.
Met betrekking tot de wedstrijdzaken is opgemerkt dat de binnen de federaties georganiseerde
wedstrijden onder het kaatsreglement van de KNKB vallen. Daarbij is aangegeven dat er sprake kan
zijn van afwijkingen van de regels. Expliciet genoemde afwijkingen zijn:
- opslagafstanden;
- prijzenbeleid;
- inleg voor deelname aan federatiewedstrijden.
Om meer helderheid en duidelijkheid te verschaffen aan de verenigingen binnen federatie Snits e.o.
welke regels van kracht zijn is dit wedstrijdreglement opgesteld. Hierin zijn een aantal zaken nog eens
nader benoemd en geconcretiseerd. Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat federatie Snits e.o.
het reglement van de KNKB hanteert. Verder maakt dit wedstrijdreglement onderdeel uit van het
jaarlijks door de federatie Snits e.o. uit te geven huishoudelijk reglement. Hierin zijn naast de
bestuursleden van de federatie onder andere ook de contactpersonen van de aangesloten
verenigingen opgenomen. In dit wedstrijdreglement worden de contactpersonen dan ook niet met
naam genoemd maar wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.
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2.

Wedstrijdreglement jeugd federatie Snits e.o.

2.1 Deelname
Om mee te mogen doen aan wedstrijden binnen de federatie Snits e.o. dient een speler lid te
zijn van een bij de federatie Snits e.o. aangesloten vereniging;
KNKB geselecteerde A-kaatsers (lijst bekend bij KNKB), dienen te worden opgegeven in een
leeftijdscategorie hoger. Dus wanneer men op KNKB niveau, pupillen kaats zal men zich bij
onze federatie in de schooljeugd moeten opgeven.
De jeugd van onze federatie mag deelnemen aan wedstrijden in andere federaties mits er in de
federatie Snits e.o. geen wedstrijd georganiseerd wordt. Omgekeerd geldt dezelfde bepaling
voor de jeugd uit andere federaties.
Opgave via de KNKB- site www.knkb.nl! LET op: de opgave-datum is dinsdagavond 19.00 uur.
2.2 Opslagafstanden + veldafmeting
Opslagafstanden bij de jeugd volgens het federatiereglement van de KNKB waarin is
aangegeven dat de opslagafstanden drie meter lager liggen dan de afstanden welke de
KNKB hanteert bij de verschillende categorieën;
De opslagafstanden gelden ook voor de afdelingscompetitie;
Bij slecht weer (harde wind) kan van de bestaande opslaglengte worden afgeweken.

In onderstaand schema zijn per categorie de afmetingen van het speelveld + opslagafstanden vermeld
zoals deze binnen de federatie Snits e.o. van kracht zijn.
Afmetingen speelveld (in meters)
lengte lengte voorln- opslag breedte breedte perk veld

perk

bovenln

Meisjes
Schoolmeisjes
Pupillenmeisjes
welpenmeisjes

46
41
37
31

15
13
12
11

31
28
25
20

Junioren
Jongens
Schooljongens
Pupillenjongens
Welpenjongens

58
55
47
41
33

17
17
15
13
11

40
38
32
28
22

perk

veld

zijlijn

19
16
12
9

4
4
3,5
3

28
28
24
22

7,0
7,0
6,0
5,5

27
23
19
15
11

4.5
4,5
4
3,5
3

32
32
28
24
22

7.5
7,5
7,0
6,0
5,5

KNKB opslagafstand is bij elke categorie 3 meter verder!!
2.3 Prijzen
Voor de prijzen bij jeugdwedstrijden wordt het prijzenbeleid van de KNKB als uitgangspunt
gehanteerd. Welpen en pupillen (Bekers) Schooljeugd, jeugd en junioren (geldprijzen) Elke vereniging
mag hier echter van afwijken wanneer dit het stimuleren van de kaatssport ten goede komt.
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2.4 !!!Aandachtspunten voor wat betreft de organisatie!!!:
-

De TC van de federatie ziet toe hoe de spelers worden ingedeeld. De Tc zal na de uiterste
opgave datum contact opnemen met de organiserende afdeling;
Bij de welpen en pupillen wordt in tweetallen gekaatst. Bij ruimtegebrek op het kaatsveld kan
hiervan worden afgeweken. Uitgangspunt is dat de achterinse voor best op slaat en de
voorinse voor het minst!

-

Bij de schooljeugd kaatst men ook met zijn tweeën, maar bij ruimtegebrek mag men ook met 3tallen kaatsen. Wanneer er met 3 tallen wordt gekaatst is het uitgangspunt dat de speler
die buitenperk staat voor best op slaat!

-

Jeugd en junioren kaatsen in principe met 3- tallen. Ook hierbij geldt als uitgangspunt dat de
speler die buitenperk staat voor best op slaat!

-

Kaatsers die veelvuldig op KNKB- partijen meekaatsen, slaan bij de KNKB afstand op!!!
Dit is bij elke categorie 3 meter verder.

-

Elke kaatser kaatst minstens twee maal; dus bij verlies na staand nummer kom je in de
verliezerronde.

-

Voor alle categorieën, met uitzondering van de welpen, kaatsen de jongens en meisjes apart
van elkaar. Hier is de voorwaarde aan verbonden dat er in de categorie minimaal 4 parturen
samen te stellen moeten zijn. Kan dit niet, dan wordt er gemengd gekaatst. Ook wanneer de
veldaccommodatie dit niet toelaat wordt er gemengd gekaatst.

-

De juniorencategorie kaats alleen bij de federaties met een grote accommodatie. Dit staat ook
goed vermeld op de wedstrijdagenda. Wanneer er niet genoeg deelname is bij de junioren gaat
de juniorencategorie niet door! Echte junioren worden dan dus niet meer bij de jeugd ingedeeld!!

-

De organiserende vereniging verzorgt de loting. De TC mailt vooraf de uitgezette ABC- maten
door aan de desbetreffende vereniging. Wanneer de loting is gedaan moet deze even naar de
TC worden gemaild. Nadat de TC de lijst heeft gescreend gaat deze terug naar de vereniging en
is de vereniging vrij om de lijst te plaatsen op de website van de KNKB.

-

Het is belangrijk dat bij elke categorie een scheidrechter aanwezig is!!. Deze houdt de lijst
bij en is voor de kinderen het aanspreekpunt. Ook op de voorlijn dient een keurmeester te
staan, dit voorkomt veel discussie. De ouders pakken de buitenlijnen en telegrafen wel.

-

Inleg voor alle jeugdcategorieën bedraagt € 2 per deelnemer. Voor afdelingswedstrijden en
vrije formatiewedstrijden geldt een inleg van € 5 per partuur. Wanneer een partuur uit 2
personen bestaat is de inleg ook € 5

-

Welpen en pupillen en kaatsen met de gele leren kaatsbal. Schooljeugd, Jeugd en Junioren
kaatsen met de gewone witte leren kaatsbal.

-

Prijsuitreiking dient, per categorie, uiterlijk een half uur na de laatste slag te worden uitgereikt.
Dus niet wachten tot alle categorieën uit zijn gekaatst!!

-

Van een jeugdwedstrijd worden de uitslagen bijgehouden op een wedstrijdlijst. Deze lijst dient
binnen 14 dagen na de wedstrijd naar het federatiebestuur worden toegezonden
(federatiesneekeo@gmail.com). Dit ivm inventarisatie betreffende de opkomst bij de
wedstrijden en het opstellen van een klassement. Daarnaast is sprake van het krijgen van
subsidie van de KNKB voor het organiseren van jeugdwedstrijden.

-

De organiserende vereniging dient een wedstrijdverslag te maken en mee te sturen met de
wedstrijdlijst; Tevens kan er een verslagje + foto’s op de knkb- site worden geplaatst.
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2.5 Schorsing
Een zonder geldige reden wegblijven van een speler, het deelnemen aan een wedstrijd door een
onrechtmatige speler of een speler die tijdens de wedstrijd het veld verlaat zonder zich af te melden bij
de wedstrijdleiding kan voor één of meerdere wedstrijden door de wedstrijdleiding van de federatie
Snits e.o. worden geschorst. De contactpersoon van de organiserende vereniging brengt de
wedstrijdleiding van de federatie Snits e.o. van de overtreding op de hoogte. Daarnaast wordt de
contactpersoon van de vereniging waar de betreffende speler lid is op de hoogte gesteld.

2.6 Afdelingswedstrijd (Federatiekampioenschappen)

Deelname
Federatie Snits e.o. organiseert jaarlijks een afdelingskampioenschap voor de volgende
(leeftijds-) categorieën: welpen, pupillen, schooljeugd, jeugd en junioren.
Om voor een afdeling te mogen uitkomen dient een speler ook in het betreffende dorp/stad te
wonen. Het KNKB reglement wordt hierin gevolgd;
Het afdelingskampioenschap is alleen voor kaatsverenigingen die bij onze federatie zijn
aangesloten.
De KNKB geselecteerde A- klasse kaatsers moeten in een categorie hoger worden opgegeven.
Wanneer er mix- teams worden opgegeven kaatsen deze bij de jongenscategorie mee.
Splitsing jongens en meisjes als er genoeg deelname is (4 of meer partuur).
Minimale deelname per categorie is 4 partuur. Bij minder dan 4 partuur kan de wedstrijdleiding
van de federatie besluiten om de parturen naar een andere categorie te schuiven of categorie in
zijn geheel te schrappen.
Voor de jeugdcategorieën geldt dat er minimaal twee keer wordt gekaatst
Opgave
Via website KNKB. www.knkb.nl in overleg met eigen vereniging natuurlijk; Op deze site staan
ook de uiterste opgave datum vermeld.
De contactpersonen van organiserende afdeling worden vooraf benaderd door de
federatiejeugd tc.
Opslagafstanden
Zie hiervoor de eerder in dit reglement geldende afstanden binnen federatie Snits e.o.
Prijzen en opening
De winnaars van een afdelingswedstrijd krijgen een medaille. Bij 6 of minder parturen zijn er 2 prijzen,
bij 7 of meer parturen zijn er minimaal 3 prijzen. Na afloop van de wedstrijd worden direct de prijzen
en kransen aan de prijswinnaars uitgereikt. De afdelingsmedailles worden beschikbaar gesteld door
de federatie. De federatie bestelt ook deze medailles. De prijzen en kransen worden door de
organiserende vereniging besteld en betaald.
Afdelingstenue
Om de jeugd het gevoel te geven dat zij uitkomen voor hun afdeling is het zeer wenselijk om te
verschijnen in het afdelingstenue van de eigen vereniging.
Inleg
De door de KNKB gehanteerde tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van de inleg. De inleg voor
de jeugdcategorieën bedraagt € 5 per partuur.
Loting
De loting wordt uitgevoerd door de organiserende vereniging in overleg met jeugd tc.
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Organisatie
De organisatie van de afdelingswedstrijd ligt in haar geheel bij de organiserende vereniging (het
leggen van de velden, juiste kaatsballen per categorie, lijsten e.d.);
Voor de organisatie van de afdelingskampioenschappen binnen de federatie Snits e.o. is
onderstaand roulatieschema opgesteld.

Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

Vereniging
Ysbrechtum
Easterein
Folsgare
IJlst
Scharnegoutum
Hommerts-Jutrijp
Goenga
Wolsum
Reahus-Turns
Boazum

Organiserende vereniging krijgt een tegemoetkoming in de onkosten van € 300,00 uit de
Federatiekas.

Uitslagen
Uitslagen van de wedstrijden op de wedstrijdlijst bijhouden en lijsten dienen binnen 14 dagen naar de
penningmeester van het federatiebestuur te worden opgestuurd (zie adres huishoudelijk reglement
federatie Snits e.o.). Naast de naam van een deelnemer dient tevens de plaatsnaam en het
bondsnummer te worden doorgegeven.
Om het kaatsen onder de jeugd (maar ook onder de senioren en dames) zoveel mogelijk te
stimuleren, zal iemand van de federatie na afloop van de wedstrijd een beknopt verslag en de uitslag
(+ evt. foto) doorgeven aan de regionale kranten en Knkb- site.
Keurmeesters en scheidsrechter
De organiserende vereniging wijst voor de afdelingskampioenschappen een scheidsrechter(s) aan. Dit
kan een lid zijn van de vereniging en behoeft geen officiële KNKB scheidsrechter te zijn. De
organiserende vereniging zorgt tevens voor keurmeesters.

2.7 Zaaltraining
In het voorjaar, worden ter voorbereiding van het kaatsseizoen, trainingen georganiseerd door de
federatie. Het gaat om een vijftal trainingen die in februari/ maart/ april plaatsvinden. De trainingen
worden gehouden door Age van der goot en Marco Lobregt. De trainingen zijn bedoeld voor de
pupillen, schooljeugd en jeugd! Welpentraining dient door de verenigingen zelf te worden verzorgd.
Aansluitend op deze trainingen vind nog een zaalkaatswedstrijd plaats waar alle categorieën aan mee
kunnen doen. Hier mogen ook jeugdleden, welke niet aan de trainingen hebben deelgenomen, zich
opgeven.
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3.

Wedstrijdreglement senioren federatie Snits e.o.

Deelname
Om mee te mogen doen aan wedstrijden binnen de federatie Snits e.o. dient een speler lid te
zijn van een bij de federatie Snits e.o. aangesloten vereniging.
Dames mogen meedoen aan herenwedstrijden mits er geen damespartij op dezelfde dag wordt
gehouden;
De jeugd mag meedoen aan senioren wedstrijden mits er in hun leeftijdscategorie geen
wedstrijden worden georganiseerd. Dit geldt zowel voor de jongens als de meisjes categorie.

Opgave
Het opgeven voor wedstrijden kan alleen plaatsvinden via de wedstrijdsecretaris van de eigen
vereniging, voorkeur heeft echter de rechtstreekse digitale opgave via de www.knkb.nl site.
Iedere vereniging deelt zijn leden in op A -, B - of C - niveau. De TC van de federatie Snits e.o.
heeft de mogelijkheid een speler op een andere niveau in te delen. Verenigingen dienen zich
consequent te houden aan deze kwalificaties. Bij vrije formatie partijen wordt een partuur
ingedeeld in de categorie van de kaatser met de hoogste kwalificatie;
Elke vereniging is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het spelersniveau van elke
speler (A, B of C);
De contactpersonen van de verenigingen dienen ervoor te zorgen op donderdag voor de
wedstrijd bereikbaar te zijn i.v.m. de opgave;
Voor de wedstrijden op zaterdag, opgeven voor 19.00 uur van de donderdag voor de wedstrijd;
Voor de wedstrijden op zondag, opgeven voor 19.00 uur van de vrijdag voor de wedstrijd;

Schorsing
Een zonder geldige reden wegblijven van een speler, het deelnemen aan een wedstrijd door een
onrechtmatige speler of een speler die tijdens de wedstrijd het veld verlaat zonder zich af te melden bij
de wedstrijdleiding kan voor één of meerdere wedstrijden door de wedstrijdleiding van de federatie
Snits e.o. worden geschorst. De contactpersoon van de organiserende vereniging brengt de
wedstrijdleiding van de federatie Snits e.o. van de overtreding op de hoogte. Daarnaast wordt de
contactpersoon van de vereniging waar de betreffende speler lid is op de hoogte gesteld.

Opslagafstanden
Bij de senioren gelden de opslagafstanden volgens het federatie reglement van de KNKB waarin is
aangegeven dat de opslagafstanden drie meter lager liggen dan de afstanden welke de KNKB
hanteert.
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Afmetingen speelveld
In onderstaand schema zijn per categorie de afmetingen van het speelveld vermeld zoals deze binnen
de federatie Snits e.o. van kracht zijn.
Afmetingen speelveld (in meters)
lengte lengte voorln- opslag breedte
veld

perk

bovenln

Dames

52

16

36

Senioren / junioren
Veteranen 30 +
Veteranen 50 +

61
56
52

19
18
16

42
38
36

ruimte

breedte perk -

perk

tsn perk

opsl.- boven

veld

21

4,5

0,5- 1

12

32

7,5

27
24
22

5
4,5
4,5

0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1

12
11
11

32
32
32

7,5
7,5
7,5

Prijzen
Voor de prijzen bij de wedstrijden wordt het prijzenbeleid van de KNKB als uitgangspunt gehanteerd.
Elke vereniging mag hier echter van afwijken wanneer dit het stimuleren van de kaatssport ten goede
komt. De verenigingen zijn vrij in de keuze van de prijzen. Alcoholhoudende dranken mogen echter
niet als prijs of als onderdeel van een prijs uitgeloofd worden.

Overig
Voor het bijloten tijdens wedstrijden wordt het KNKB-reglement gehanteerd;
Van een wedstrijd worden de uitslagen bijgehouden op een wedstrijdlijst. Deze lijst dient binnen
14 dagen na de wedstrijd naar de penningmeester van het federatiebestuur te worden
opgestuurd. Dit ivm inventarisatie betreffende de opkomst bij de wedstrijden en het opstellen
van een klassement. (Naast de naam van een deelnemer dient tevens de plaatsnaam en het
bondsnummer te worden doorgegeven;
De organiserende vereniging dient een wedstrijdverslag te maken en mee te sturen met de
wedstrijdlijst;
Om het kaatsten zoveel mogelijk te stimuleren, dient de organiserende vereniging na afloop van
een wedstrijd een beknopt verslag en de uitslag (+ evt. foto) door te geven aan de regionale
kranten;
De organiserende afdeling wijst voor een federatie wedstrijd een scheidrechter(s) aan. Dit kan
een lid zijn van een afdeling en behoeft geen officiële KNKB scheidsrechter te zijn;
Indien een partuur zich met 2 kaatsers heeft opgegeven dan dient dit partuur de gehele dag ook
met z’n tweeën te kaatsen;
De verenigingen kunnen zelf bepalen hoe hoog de inleg van seniorenwedstrijden moet zijn
waarbij uiteraard de door de KNKB gehanteerde tarieven als richtlijn dienen. Gestreefd wordt
naar een uniform bedrag van € 3,00 per deelnemer. Voor vrije formatie wedstrijden geldt dan
een inleg van € 9,00 per partuur. Dit geldt ook wanneer een partuur zich met 2 kaatsers heeft
opgegeven.
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zijlijn

4.

Wedstrijdreglement Jeu de Pelote federatie Snits e.o.

Reglement
1.
De volgorde van de opslag moet van tevoren bij de scheidsrechter bekend worden gemaakt.
2.
De wedstrijd begint met een toss om de opslag.
3.
De eerste opgeslagen bal geldt voor de gehele wedstrijd.
4.
Alle spelers in het perk moeten met het gezicht naar de opslag staan, voordat de
scheidsrechter het teken geeft voor de opslag.
5.
Zodra de opslager in het opslagvak is, dan is de opslag begonnen. Als de opslager zijn opslag
niet afmaakt, dan zijn de punten voor de tegenpartij.
6.
Een bal op de voor- of zijlijn van het perk is fout. Je mag na de stuit wel slaan. De eerste fout
telt. Dit is ook van toepassing voor de zij- en bovenlijn van het speelveld.
7.
Een speler mag buiten de lijnen staan om de bal te slaan.
8.
Een speler mag niet op of achter de achterlijn (perk) / bovenlijn (veld) om de bal te slaan, ook
niet met een achterwaartse sprong.
9.
De bal moet in het opslagvak de opgooihand verlaten hebben. Dit is ook de slaghand.
10.
Als er geen kaats in het perk is, dan mag de opslagpartij, niet eerder in het perk komen dan
na de opslag.
11.
Als er geen kaats aanwezig is, dan mag de bal na de opslag niet met twee handen gekeerd
worden.
12.
Komt na de eerste stuit de bal tegen het lichaam, dan ben je de punten kwijt.
13.
De bal mag na de eerste stuit geschraapt worden.
14.
Er wordt gekaatst in afdelingshirts of gelijke kleding.
15.
De opgegeven ploeg (inclusief) reserves moet de wedstrijd ook uitspelen, blessures
uitgezonderd. Er mag 1 keer van speler per wedstrijd gewisseld worden.
16.
Indien er slechts vier spelers van een team zijn, gaat elk vijfde eerst naar de tegenpartij.
17.
De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
18.
Een neutrale zone (een zone vrij van elke hindernis), moet langs de gehele zijlijn
voorbehouden zijn voor het optreden van de scheidsrechter en de kaatslegger.

Organisatie 2015.
Wegens gebrek aan belangstelling niet meer actueel.

Inleg
De kosten zijn € 20,- per team, te voldoen voorafgaand aan de wedstrijd.

Overige opmerkingen/bepalingen
Er wordt een jeu de pelote wedstrijd georganiseerd voor zowel de heren als de dames. Om de
deelname aan de wedstrijd te bevorderen wordt gestreefd een A- en B- klasse in te stellen.
Afhankelijk van het aantal verenigingen welke zich hebben opgegeven kan hiervan door de
wedstrijdleiding worden afgeweken;
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5.

Afdelingswedstrijd federatie Snits e.o.

Deelname
Federatie Snits e.o. organiseert jaarlijks een afdelingskampioenschap voor de volgende
(leeftijds-) categorieën: welpen, pupillen, schooljeugd, jeugd, dames C, dames A & B, heren C
en heren A & B. Wegens gebrek aan belangstelling sinds 2013 alleen nog voor alle
jeugdcategorieën.
Om voor een afdeling te mogen uitkomen dient een speler ook in het betreffende dorp/stad te
wonen. Het KNKB reglement wordt hierin gevolgd;
De KNKB komt met een lijst van geselecteerde A-spelers die niet met federatiewedstrijden
mogen meedoen.
In alle leeftijdsgroepen wordt gespeeld in drietallen waarbij iedere speler een functie moet
hebben;
Voor de jeugdcategorieën geldt dat er minimaal twee keer wordt gekaatst;
Een partuur welke bij opgave uit 2 personen bestaat heeft tot het moment van aanvang van de
wedstrijd de gelegenheid een derde speler te vinden;
Indien een partuur zich met 2 mensen heeft opgegeven en er is voor aanvang van de wedstrijd
geen derde speler gevonden, dan dient dit partuur de gehele dag ook met z’n tweeën te
kaatsen;
Minimale deelname per categorie is 4 partuur. Bij minder dan 4 partuur kan de wedstrijdleiding
van de federatie besluiten om de parturen naar een andere categorie te schuiven of categorie in
zijn geheel te schrappen.
Opgave
De datum en tijd van de afdelingswedstrijd wordt in samenspraak met de organiserende
vereniging en de wedstrijdleiding van de federatie vastgesteld;
Het opgeven voor wedstrijden kan alleen plaatsvinden via de wedstrijdsecretaris van de eigen
vereniging. De opgave wordt doorgegeven aan de organiserende vereniging, voorkeur heeft
echter de rechtstreekse digitale opgave via de www.knkb.nl site.
De contactpersonen dienen ervoor te zorgen op woensdag, donderdag en/of vrijdag voor de
wedstrijd bereikbaar te zijn i.v.m. de opgave;
Voor de wedstrijden op vrijdag, opgeven voor 19.00 uur van de dinsdag voor de wedstrijd;
Voor de wedstrijden op zaterdag en zondag, opgeven voor 19.00 uur van de woensdag voor de
wedstrijd;
Opslagafstanden
Zie hiervoor de eerder in dit reglement geldende afstanden binnen federatie Snits e.o.
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Prijzen en opening
De winnaars van een afdelingswedstrijd krijgen een medaille. Bij 6 of minder parturen zijn er 2 prijzen,
bij 7 of meer parturen zijn er minimaal 3 prijzen. Na afloop van de wedstrijd worden direct de prijzen
en kransen aan de prijswinnaars uitgereikt. De afdelingsmedailles worden beschikbaar gesteld door
de federatie. De federatie besteld ook deze medailles. De prijzen en kransen worden door de
organiserende vereniging besteld en betaald.
Afdelingstenue
Om zowel de jeugd als de senioren op federatieniveau het gevoel te geven dat zij uitkomen voor hun
afdeling is het zeer wenselijk om te verschijnen in het afdelingstenue van de eigen vereniging.
Inleg
De door de KNKB gehanteerde tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van de inleg. De inleg voor
de jeugdcategorieën bedraagt € 5 per partuur. De inleg voor alle senioren- en damescategorieën
bedraagt € 9 per partuur ongeacht of een partuur uit 2 of 3 personen bestaat.
Loting
De loting wordt uitgevoerd door de organiserende vereniging.
Organisatie
De organisatie van de afdelingswedstrijd ligt in haar geheel bij de organiserende vereniging (het
leggen van de velden, juiste kaatsballen per categorie, lijsten e.d.);
Voor de organisatie van de afdelingskampioenschappen binnen de federatie Snits e.o. is een
roulatieschema opgesteld. Zie onderstaand schema:

Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

Vereniging
Ysbrechtum
Easterein
Folsgare
IJlst
Scharnegoutum
Hommerts-Jutrijp
Goenga
Wolsum
Reahus-Turns
Boazum

Organiserende vereniging krijgt een tegemoetkoming in de onkosten van € 300,00 uit de
Federatiekas.

Uitslagen
Uitslagen van de wedstrijden op de wedstrijdlijst bijhouden en lijsten dienen binnen 14 dagen naar de
penningmeester van het federatiebestuur te worden opgestuurd (zie adres huishoudelijk reglement
federatie Snits e.o.). Naast de naam van een deelnemer dient tevens de plaatsnaam en het
bondsnummer te worden doorgegeven.
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Keurmeesters en scheidsrechter
De organiserende vereniging wijst voor de afdelingskampioenschappen een scheidsrechter(s) aan. Dit
kan een lid zijn van de vereniging en behoeft geen officiële KNKB scheidsrechter te zijn. De
organiserende vereniging zorgt tevens voor keurmeesters.
Info krant
Om het kaatsen onder de jeugd zoveel mogelijk te stimuleren, zal iemand van de federatie na afloop
van de wedstrijd een beknopt verslag en de uitslag (+ evt. foto) doorgeven aan Knkb- site en
vermelden op eigen website.
Overige bepalingen
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het KNKB-reglement.
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6.

Overige mededelingen

Afdracht van de afdelingen aan de federatie.
De deelnemende verenigingen van de federatie Snits e.o. zijn een afdracht van € 100,verschuldigd en dienen dit over te maken op bankrekeningnummer:
Rabobank NL94.RABO.0101.7683.38 o.v.v. Federatie Snits e.o.

Federatievergaderingen
Federatievergaderingen vinden twee maal per jaar plaats. Een voorjaarsvergadering, deze
wordt in de maand maart gepland. Een najaarsvergadering die plaats vind in de maand
oktober. Wij verwachten van iedere afdeling wel een of twee afgevaardigden die bij deze
vergadering aanwezig zijn. Zo kunnen we de federatie levendig en up to date houden.
A-, B- of C-kaatser (kwalificatie)
A-kaatser:
B-kaatser:
C-kaatser:

Dit is een sterke speler met een goede op- en uitslag. Hij of zij is in staat om minimaal
een ‘dikke kaats’ te slaan;
Is een gemiddelde speler. Hij of zij kan redelijk opslaan, maar de uitslag is meestal
niet zo sterk;
Dit is een beginnende speler of iemand met weinig vaardigheden. Kan meestal alleen
voor minst opslaan.

Samenwerking federaties Littenseradiel en wûnseradiel/
Er is sprake van een samenwerking met een aantal andere federaties. De jeugd van onze federatie
mag meekaatsen bij deze federaties mits er in de eigen federatie geen wedstrijd georganiseerd wordt.
Voor de jeugd uit de federatie Littenseradiel geldt hetzelfde. Alleen de verenigingen Ysbrechtum en
Itens kunnen deze deelnemers niet ontvangen, omdat het veld anders te klein is. De agenda van de
jeugdwedstrijden van de federatie Littenseradiel zal z.s.m. worden verstrekt.

Klachten
Klachten en/of suggesties kunnen per e-mail federatiesneekeo@gmail.com worden doorgegeven
aan de secretaris van de federatie Snits e.o. Klachten over de wedstrijden (ook kwalificatie kaatser)
dienen per e-mail te worden gedaan aan de wedstrijdleider van de federatie.
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7.

Bijlagen:

7.1 Huishoudelijke Reglement federatie Snits e.o.
7.2 Wedstrijdreglement federatie Snits e.o.
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7.1 Huishoudelijk regelement Federatie “Snits e.o.”
Naam.
- De kaatsvereniging draagt de naam Federatie Snits e.o. en is opgericht in 1988.
- Bij de federatie zijn aangesloten de volgende afdelingen:
Sneek, Ysbrechtum, Boazum, Easterein, IJlst, Goenga, Scharnegoutum, Folsgare,
Turns/Reahus, Wolsum, Hommerts en Itens.
Omschrijving.
- Een federatie is een samenwerkingsverband tussen afzonderlijke afdelingen.
- De federatie streeft ernaar te kaatsen onder de reglementen van de Koninklijke
Nederlandse Kaats Bond (K.N.K.B.) gevestigd te Franeker.
Doel.
- De federatie Snits e.o. is een samenwerkingsverband tussen kaats verenigingen in de
regio Sneek, met als doel het bevorderen van de kaatssport in het algemeen en in het
bijzonder het overbruggen van het verenigingsniveau, naar het niveau van de
K.N.K.B. De federatie fungeert als overbruggingsplatform tussen verenigingen en de
K.N.K.B. op het gebied van: bestuur, wedstrijden en trainingen waarbij de prioriteit
dient te liggen bij de jeugdcategorieën.
Bestuur.
- Een federatiebestuur wordt gevormd door tenminste vijf en ten hoogste negen
personen.
- Het federatie bestuur bestaat uit leden van de bij de K.N.K.B. aangesloten afdelingen.
- Het federatiebestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een wedstrijdleider en een algemeen lid.
- De voorzitter leidt de door het bestuur uitgeschreven vergadering en bijeenkomsten.
Besluiten dienen zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd indien geaccordeerde met
de verenigingen. Zo vaak als nodig worden bestuursleden bijeen geroepen. Bij
verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een bestuurslid, dat daartoe
door het bestuur aangewezen is (secretaris is tweede voorzitter, penningmeester is
tweede secretaris).
- De secretaris maakt de notulen van alle vergaderingen en voert de correspondentie van
de federatie. Bij goedkeuring worden de notulen door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
- De penningmeester verzorgt het financiële beheer van de federatie en heeft de
verantwoording voor de contributie en de inning. Alle door hem gedane betalingen
moeten gedekt worden door kwitanties. Tijdens de voorjaarsvergadering doet de
penningmeester rekening en verantwoording van zijn financiële beheer.
- De wedstrijdleider onderhoudt de contacten met de afdelingen wat betreft de
wedstrijden en trainingen in verband met het samenstellen van de wedstrijdagenda en
de deelname aan de trainingen.
- Een bestuurslid begeleidt de contacten van de afdelingen naar het federatiebestuur en
naar de K.N.K.B. en visa versa.
- Het federatiebestuur heeft ter alle tijde de mogelijkheid, indien het gaat om belangrijke
punten, een voorzittersoverleg te beleggen.
- De benoeming van een federatielid geschiedt voor een periode van 3 jaar met een
maximaal periode van 6 jaar.
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Het is niet mogelijk dat zowel de voorzitter, secretaris alsmede de penningmeester
tegelijkertijd aftredend zijn.
Een afscheidend bestuurslid verlaat de federatie tijdens de voorjaarsvergadering. In de
najaarsvergadering voorafgaande op de datum van aftreding van het bestuurslid wordt
de nieuwe vacature ingevuld. Het nieuwe bestuurslid draait zodoende een half jaar
mee binnen de federatie. De beëdiging vindt plaats op de voorjaarsvergadering.
Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in
van degene die hij opvolgt.
Ieder bestuurslid heeft het recht om tussentijds af te treden.
Roulatieschema uittreden bestuursleden Federatie Snits e.o.
Naam

Jaar
2017
2017
2018
2018
2019
2019

Evelyne (3 jaar),
Jeanette (6 jaar + 2 jaar bonus)
Evelyne (3 jaar) 1 jaar verlenging
Rein (3 jaar)
Arnold van Asperen (3 jaar)
Sijke de Jong (3 jaar)

Algemene vergadering.
- Het federatiebestuur brengt jaarlijks in een Algemene Vergadering (voor- en
najaarsvergadering), die toegankelijk is voor alle leden van de aangesloten afdelingen
binnen de federatie, verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en doet rekening en
verantwoording over haar in dat jaar gevoerde beleid.
- Elke afdeling die deel uitmaakt van een federatie is door tenminste één afgevaardigde
op de Algemene Vergaderingen vertegenwoordigt.
- Indien tijdens de Algemene Vergadering gestemd dient te worden, brengt elke
aanwezige afdeling één stem uit.
- De afgevaardigde oefent namens de afdeling het stemrecht uit.
- Alle besluiten worden genomen met absolute meerderheid van stemmen.
- Op de voorjaarsvergadering wordt een commissie van twee mensen benoemd van de
organiseerde vereniging (zie schema) om de boeken van de penningmeester te
controleren en de doelmatigheid vast te stellen. De leden van de commissie mogen
deel uitmaken van het bestuur van de vereniging. De commissie brengt op de
voorjaarsvergadering verslag uit van hun bevindingen.
Verplichtingen verenigingen.
- Men dient lid te zijn van een vereniging uit onze federatie om mee te mogen doen aan
wedstrijden van deze federatie. Bij verhuizing mag van deze verplichting/regeling
afgeweken worden.
- Alle verenigingen welke opereren binnen federatie Snits e.o. worden verplicht om
minimaal 2 contactpersonen op te geven. Dit om problemen met het opgeven te
verminderen. Tevens dient één van deze contactpersonen woensdag/donderdag/vrijdag
voor de wedstrijd bereikbaar te zijn i.v.m. de opgave. Eén van deze contactpersoon
betreft de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
- Alle verenigingen moeten deelnemerslijsten van zowel jeugdwedstrijden als
seniorenwedstrijden op sturen naar het federatiebestuur. Dit i.v.m. inventarisatie
betreffende de opkomst bij de wedstrijden en het opstellen van een klassement. Voor
het houden van jeugdwedstrijden krijgt men subsidie van de KNKB. Deze wil dan wel
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de deelnemerslijsten ontvangen als bewijs. De lijsten dienen binnen 14 dagen na de
betreffende wedstrijd naar de federatiesecretaris te worden opgestuurd. Hierop dient
de uitslagen en verloop van de wedstrijden zijn aangegeven.
Samenwerking met federatie Littenseradiel betreffende jeugdwedstrijden. De jeugd
van onze federatie mag meekaatsen bij Littenseradiel mits er in de eigen federatie geen
wedstrijd georganiseerd wordt. Voor de jeugd uit de federatie Littenseradiel geldt
hetzelfde.
Door de verenigingen zal een lijst met A-herenkaatsers worden opgesteld. Elke
vereniging is verplicht om een lijst in te leveren bij het bestuur met daarop kaatsers die
in A- klasse moeten kaatsen. Deze lijst dient uiterlijk 14 april van het betreffende jaar
te zijn ingediend bij de wedstrijdleider.
Door de verenigingen zal een lijst met A-dameskaatsters worden opgesteld. Elke
vereniging is verplicht om een lijst in te leveren bij het bestuur met daarop
dameskaatsters die in de A-klasse moeten kaatsen.
Door de verenigingen zal een lijst met jeugdleden worden opgesteld. Elke vereniging
is verplicht om een lijst in te leveren bij het bestuur met daarop jeugdleden, met
daarbij aangegeven indien het betreft een A,- B of C maat (kwalificatie). Bij opgave
jeugd aangeven indien deze regelmatig op KNKB-wedstrijden uitkomt.
Roulatieschema welke vereniging de voor- en najaarsvergadering organiseert en de
kascommissie verzorgd.
Jaar

Vereniging
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Scharnegoutum
Hommerts
Folsgare
Snits
Reahus/Turns
Easterein
Boazum
IJlst
Wolsum
Itens
Ysbrechtum
Goënga

Financiële voorwaarden.
- Voor financiering van de activiteiten worden gelden verkregen via:
- afdracht van de afdelingen.
- en/of inleg van deelnemers bij activiteiten.
- gemeentelijke subsidie en subsidie van de K.N.K.B.
- overige.
De subsidie die door de K.N.K.B. toegekend wordt aan de federatie hangt af van het aantal
activiteiten die door de federatie georganiseerd wordt, met betrekking tot de jeugdcategorieën.
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7.2 Wedstrijdagenda 2017 Federatie “Snits e.o.”
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