
TECHNISCH BELEIDSPLAN KVM VOOR DE KAATSER 

 

Afkortingen: 

 

HB = Hoofdbestuur 

JB = Jeugdbestuur 

KVM = Kaatsvereniging Makkum 

 

Waar in dit beleidsplan wordt gesproken over kaatser, wordt tevens kaatsster bedoeld. 

 

Verantwoording 

- De trainers maken de parturen van de senioren voor 1 april bekend aan het HB.  

- De trainers maken voor 1 mei de voorlopige parturen bij de jeugd bekend aan het HB, JB en 

aan de ouders en de jeugd zelf. Gaandeweg het seizoen wordt het partuur definitief 

geselecteerd voor het Nederlands Kampioenschap. Dit betekent dus dat de trainers in overleg 

met de coaches kunnen wisselen met kaatsers om te bepalen welk partuur naar het NK, 

Freule, Ald Meiers, Jong Feinten en Jong Fammen mag. Ervan uitgaande dat het compleetste 

partuur wordt uitgezonden om uit te komen op voornoemde wedstrijden. 

 

 

Selectiebeleid 

Het selecteren van parturen en trainingen bestaat uit verschillende onderdelen. 

- Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de kaatsers. 

- De trainers zullen voor aanvang van het seizoen inventariseren bij de kaatsers in welke 

categorie men wil kaatsen. 

- De kaatser dient regelmatig aan wedstrijden deel te nemen. 

Een kaatser in het bezit van een paarse kaart, dient actief deel te nemen aan Federatie- 

wedstrijden om in aanmerking te komen voor een Federatie Afdelingspartuur. 

Een kaatser in het bezit van een witte kaart, dient actief deel te nemen aan KNKB-wedstrijden 

om in aanmerking te komen voor een KNKB Afdelingspartuur. 

- De mentaliteit van de kaatser. 

- De kaatser neemt actief deel aan de trainingen van de KVM. 

- De functie van de kaatser in het partuur. 

- Het gedrag van de kaatser, bijv. is deze positief naar zijn medespelers, trainers en coach(es). 

 

Het staat de trainers vrij om te bepalen naar welk selectiepunt als eerste wordt gekeken. 

 

De trainers bepalen en niet de kaatser of ouder(s). 

 

 

Invalbepalingen 

- Invallers worden geregeld door de trainers. 

- Wanneer het voorkomt dat beide parturen gelijk moeten spelen, zal er worden gekeken naar 

de belangen van beide teams. Indien er twijfel bestaat, beslissen de trainers. 

- Blessures worden per geval bekeken. Als de kaatser zich na de blessure beter meldt bij de 

trainers, wordt de kaatser opnieuw beoordeeld door de trainers of deze fit genoeg is om weer 

deel te nemen aan de wedstrijden. 

 

 

Kledingvoorschriften 

 



Op afdelingswedstrijden (KNKB / Federatie) dienen de kleuren van de Kaatsvereniging Makkum 

gedragen te worden en mogen geen andere reclame-uitingen bevatten dan die van de 

Kaatsvereniging Makkum. 

 

Tijdens de prijsuitreiking dient deze kleding eveneens gedragen te worden. 

 

Dit geldt ook voor het uitkomen op D.E.L. wedstrijden in D.E.L. shirts. 

 

 

 

 


