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Beuningen 14 November 2017 

 

Vergadering Junioren commissie NKB 

 

Aanwezig: Huub Heitkamp, Wilfried Zieverink, Rudy Groeneveld en André Luttikhuis 

 

Afwezig: Wim Baalhuis (met kennisgeving) 

 

Notulen vergadering 3-10-2017 zijn akkoord. 

 

Deelname aantal junioren NK. 

De gekozen opzet is goed en duidelijk, met behulp van de Excel kan per afdeling bepaald 

worden hoeveel junioren er per categorie Meisjes en Jongens mogen mee doen. 

 

De werkgroep JVC (Junioren Veld Competitie) hadden enkele tips om de NK beter te laten 

verlopen. De start volgorde J2, J1, M2, M1, M3, M4 , J3 en J4 te wijzigen naar J2, M2, J1, 

M1, M3, M4 , J3 en J4. Het straat parcours indien deze daar voor geschikt is, met een vast 

eindstreep en 2 start plaatsen 500 en 800 meter. Dit geeft bij de overgang van Cat 2-1 naar 3-4 

ook een tijdswinst. K.V. Beuningen had dit met de NK dit jaar ook al zo uitgevoerd. 

De JC deelt de mening dat bovenstaande wijzigingen een positief effect zullen hebben op de 

verloop van de wedstrijden. 

 

Bijlage: Excel bestand. 

 

Junioren veldcompetitie. 

Huub heeft de reglementen van de landelijke veld competitie vergeleken met de reglementen 

van de huidige gezamenlijke junioren competitie. De verschillen zijn niet groot.  

Belangrijk is dat de werkgroep JVC de indeling maakt op leeftijd en sterkte, De JVC heeft de 

kennis om de groepen goed in te delen. Het is belangrijk dat er ook leden van de nieuwe 

afdelingen zitting hebben in deze werkgroep. 

Belangrijk is de mogelijkheid om via de nieuwsbrief (Kloaten Proat) aanpassingen en 

verbeteringen moeten kunnen worden doorgegeven.  

Afwikkeling van protesten via de werkgroep JVC 

Motivatie waarom veldcompetitie junioren onder de vlag van de NKB: 

1. Mogelijkheid voor alle verenigingen van de NKB om deel te nemen. 

2. Uitstraling naar buiten (professioneler). 

3. Alle junioren gooien met de zelfde reglement. 

4. PR is beter als het landelijk is.  

 

Dit punt op de vergadering van de gezamenlijke junioren competitie 12-12-2017 voordragen. 
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Misschien is Wim Baalhuis de beste persoon om dit te doen. Wim is nu niet aanwezig. 

 

Actie:  Huub zal Wim vragen over de vergadering 12-12-2017en dit terug koppelen naar de  

groep. 

 Huub zal ook de aanpassingen in de reglement verwerken en opsturen naar de groep. 

 Wim (na overleg) Junioren competitie onder vlag van de NKB inbrengen tijdens de   

vergadering van de gezamenlijke junioren competitie 12-12-2017 

 

Opleiding kaderleden. 

 

Wilfried geeft aan dat de Opleiding Commissie niet verder is met een workshop 

Er is ook geen duidelijkheid waar de behoefte ligt bij de verenigingen.  

 

 

 

 
Beuningen heeft een workshop/presentatie van de module Trainen gemaakt, deze zal 20 

November 2017 worden gegeven aan de K.V. Mander. De resultaten van deze Workshop zal 

André terug koppelen naar de groep. 

In de vergadering gezamenlijke junioren competitie 12-12-2017 zal Rudy Groeneveld dit 

onderdeel inbrengen en eventueel inventariseren waar ligt de behoefte. 

 

 

Communicatie

Begeleiden

TrainenSpelregels

Organisatie
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Bij de NKB is een subsidie bedrag beschikbaar voor de junioren. Projecten kunnen via de 

NKB junioren commissie worden voorgedragen. De NKB beslist of de vergoeding wordt 

toegekend. 

 

Aktie: André zal de uitkomst van de proef Workshop Trainen met K.V. Mander terug 

koppelen naar de JC. 

Rudy: inbrengen workshop in module tijdens de vergadering van de gezamenlijke junioren 

competitie 12-12-2017 

 

 

PR junioren kloatscheten. 

De PR rondom onze sport zou in het algemeen beter moeten. 

Wat is het goede sociale media platform voor de PR van onze sport, Facebook, Instagram of 

Snapchat. 

Facebook lijkt al uit beeld bij de jeugd maar is nog steeds groot. 

Instagram is bij de jeugd veel gebruikt, men kan ook teksten plaatsen. 

Snapchat is alleen foto’s en op dit moment niet geschikt. 

 

Hieronder een publicatie van februari 2017. 

 
 

André heeft een pagina Junioren commissie NKB die hij reeds 2 jaar geleden heeft 

aangemaakt. Op deze pagina heeft hij alle Kloaten Proat geplaatst in de tijd. En ook enkele 

artikelen die met de junioren zijn gerelateerd. Om  berichten te promoten moet je betalen, dit 

heeft André nog nooit geprobeerd. Wilfried geeft aan dat kleine kosten geen probleem hoeven 

te zijn en dat het experimenteren hier mee zeker de moeite waard is. 
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André heeft nog een stuk over klootschieten dat door K.V. Oud Ootmarsum is geplaats. Het 

betreft een spreekbeurt gehouden door junioren, een kort verslag met veel foto’s. PR voor de 

sport door junioren gedaan. 

 

Andre geeft aan geen ervaring te hebben met Instagram, Wilfried geeft aan dat zijn dochter 

Suzan hier veel mee doet. Suzan is zelf jeugdspeler en betrokken, zij zou een kunnen kijken 

wat Instagram voor ons kan beteken. 

 

Wilfried heeft de groep een verslag van de AKF , Brainstormsessie toekomst jeugd gestuurd 

en ligt dit toe. 

 

Aktie: André gaat op FB een artikel promoten om zo te zien wat het effect hier van is. 

 Wilfried gaat met Suzan Zieverink kijken wat Instagram voor ons kan doen. 

 

Rondvraag. 

Geen vragen of stukken voor de rondvraag. 

 

Voor de volgende vergadering is nog geen datum vastgesteld. 

(Tijd 19:45-20:00 locatie Beuningen.) 

 

Notulen gemaakt door André Luttikhuis 

 


