Kaatsen / Welpen: Vinden en binden!
Doel:

Meer jonge kinderen op het kaatsveld krijgen en houden.

Subdoel:

Federatiekaatsers en kinderen die kaatsen willen meemaken maar nog geen lid zijn van een
kaatsvereniging in Friesland in beeld brengen en eventueel uitnodigen voor federatie en
KNKB-wedstrijden om zo de binding van de jongste jeugd vroegtijdig met de kaatssport te
hebben en te houden.

Aanleiding
1) Sinds enkele jaren wordt er in KNKB-verband 1 afdelingswedstrijd georganiseerd (medio juli in
Jirnsum). Gebleken is dat daar kaatsers rondlopen die niet of nauwelijks op KNKB-wedstrijden
deelnemen, maar alleen al qua niveau prima mee kunnen komen;
2) Gelet op de georganiseerde Themadagen voor de jeugd in de winterperiode doet blijken dat er veel
jonge kinderen (ongeveer 70) zich opgeven, maar dat dit aantal afgezet tegen het aantal Friese
kaatsverenigingen (circa 125 verenigingen) minimaal is en dat de aanmeldingen vaak zijn van een
aantal vaste, fanatieke, grotere verenigingen;
3) Verschil in kwaliteit en enthousiasme bij federatiebesturen en kaatsverenigingen zelf groot is,
waardoor jeugd gaat verloren voor de kaatssport. Hiertoe dragen ook de concurrentie bij van
andere sporten en tevens is er een bepaalde angst richting de KNKB-wedstrijden (‘daar is men veel
beter’). Tevens speelt hier de samenwerking met onder andere scholen (‘het schoolkaatsproject’)
een rol in, oftewel is deze überhaupt aanwezig en zo ja loopt dit qua ledenaanwas naar wens?;
4) Het in beeld brengen van jeugd en de follow-up hierop is minimaal en teveel persoonsafhankelijk
(bij KNKB-bondsbureau en/of lokale verenigingen en/of federaties).
Conclusie
Aanwas in Friesland breed is minimaal en deze ontwikkeling is een bedreiging voor de kaatssport.
Positieve ontwikkeling daarentegen is de net geopende kaatsschool Tzum die nu meer dan 50 kinderen
van 5 tot 8 jaar laat spelen met een bal om instroom te creëren in de welpencategorie.
Oplossing
Een jaarlijkse startwedstrijd in het leven roepen om meer kinderen te laten kaatsen met en tegen elkaar,
zijnde een mix van bestaande KNKB-kaatsers, bestaande federatiekaatsers en een ieder die in de
Welpencategorie past (zowel jongens als meisjes).
Doel is om meer jonge kinderen op het kaatsveld te krijgen en te houden, waarbij federatiekaatsers en
geïnteresseerden in Friesland in beeld worden gebracht en eventueel uitgenodigd worden voor federatieen KNKB-wedstrijden om zo de binding van de jongste jeugd vroegtijdig met de kaatssport te hebben en te
houden. Alle kaatsers worden ingedeeld en deze voorlopige opzet wordt ook gedeeld met de KNKB,
verenigingen en federaties met stringente follow-up om deze kinderen blijvend te enthousiasmeren voor
deze prachtige sport!
Praktische invulling
Naam:
Categorie:
Plaats:
Datum en tijd:
Programma:

Leeuw- en Leeuwinnenpartij!
Welpen jongens en meisjes
Kaatsveld te Huizum
Woensdag 22 mei 2013 van 14:00 uur tot 17:00 uur
Introductie
Warming up
Testen
Drinken en iets gezonds
Wedstrijd onderling met zachte bal
Uitreiking diploma door Hoofdklasser
(diploma voor Federatie A, Federatie B, KNKB A en KNKB B)

