
KAATSVERENIGING BOLSWARD 
 
K.N.K.B.-wedstrijden 2015 

 
Zo. 10 mei  10.00 uur` dames 1e klas v.f. onbeperkt 
 
Za. 6 juni  10.00 uur Pupillen jongens uitn. 
 
Vr. 10  juli  14.30 uur Dames hoofdklasse uitnodiging (8 parturen)  
 
Zo. 12  juli  11.00 uur Heren hoofdklasse vrije formatie (10 parturen) 
 
Zo. 19  juli  10.00 uur Heren 1e klas v.f. beperkt 
       
Zo. 9  aug.  10.00 uur Schooljongens v.f. + herkansing 
 
Za. 15 aug. 10.00 uur Schoolmeisjes uitn. 

 
Leden- en overige wedstrijden 2015 
 
Za. 2  mei  13.30 uur Tweekamp Den Haag - Bolsward (commissie regelt 
     samenstelling parturen Bolsward) 
 
Zo. 17 mei  11.00 uur *Ledenwedstrijd Senioren 
 
    
Zo. 31 mei  11.00 uur *Ledenwedstrijd senioren 
 
 
Zo.  14  juni. 11.00 uur *Pearkekeatsen 
     Organisatie: Gijsbert Knol en Ryanne Reinsma 
     (kaatswedstrijd voor paren, waarvan tenminste 1 lid van 

  KV Bolsward moet zijn) 
 

Za. 20  juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen 
     (organisatie: de bedrijfskaatscommissie) 
 
 
Do. 25  juni 10.00 uur Politiekaatsen 
     (organisatie: Politie Bolsward) 
 
 
Zo. 28  juni. 11.00 uur *Familiekaatsen 
      Van de tot stand gekomen familie-parturen  
      moet tenminste 1 kaats(t)er lid van de KV Bolsward zijn 
 
??????11.00 uur   BoHapartij voor senioren dames en heren van  
     Hartwerd en Bolsward in Hartwerd 
      
 
Za.   11 juli  10.00 uur Federatiepartij: Súdwest Fryslân-partij kaatspartij voor alle  
     inwoners van Súdwest Fryslân 
       
 
 



       
      

 
Zo. 2  aug.  11.00 uur *Iris Bloemenpartij 
      kaatswedstrijd in Bolsward waaraan zowel 
      kaatsers uit Bolsward en Hartwerd als uit  
      de omgeving (leden en niet-leden) deel kunnen nemen  
 
      
Zo. 23 aug. 11.00 uur *Ledenwedstrijd senioren vrije formatie 
     (DE VOORBEST OPSLAGER VAN HET PARTUUR 
      MOET OPSLAAN VANAF DE VOORBEST STUIT)  
 
 
Zo. 30 aug. 11.00 uur Ledenpartij voor senioren. 
 
  
Vr. 4 sept.  19.00 uur *Nachtkaatsen 
     Organisatie: Pieter Feenstra 
 
 
 
OPGAVE PARTIJEN 

Voor alle wedstrijden met een * geldt: 
Opgave is mogelijk tot de woensdag 21.00 uur voorafgaande aan de wedstrijd. 
Opgeven kan via wedstrijdzaken@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine. 
Bij de overige wedstrijden staat de sluitingstijd voor opgave vermeld. 
 
Verdere informatie leden- en overige wedstrijden 2015 
  
- Elke kaats(t)er dient bij een ledenwedstrijd een functie te hebben. Dit betekent bijvoor-

beeld dat degene die buiten het perk staat minimaal voorminst op moet slaan. 
- De inleg voor een ledenwedstrijd is vastgesteld op 3,00 euro per deelnemer. Niet-leden 

die deelnemen betalen 5,00 euro. 
- De houd(st)ers van wisselbekers wordt verzocht deze tijdig in te leveren. 
 
 
Jeugdwedstrijden 2015 
 
 
Zo. 17 mei  11.00uur Ledenwedstrijd jeugd 
 
Zo.  31 mei 11.00 uur Ledenwedstrijd jeugd  
 
Wo.  3  juni  13.30 uur Schoolkaatsen  
 
Za. ????  13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd  
 
Zo. 21juni? 11.00 uur Jeugdledenpartij voor jeugdleden van Bolsward 
     Burgwerd en Exmorra in ???? 
 
Zo. 23 aug. 11.00 uur Ledenwedstrijd jeugd   
  
Za. 29 aug. 13.00 uur Afsluiting jeugdseizoen (met kind-ouderkaatsen) 



Commissies??? 
Deelname loopt achteruit 


