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E
en opgeslagen bal ploft bij
de eerste KNKB-pupillen-
partij in Tzum voor de op-
slaglijn neer. De voorinse

slaat na de stuit toch naar de bal,
mist ’m en het gele balletje stuitert
achter hem het perk uit. Toch hangt
de pupil tevreden twee punten voor
zichzelf op aan de telegraaf.

Even later vliegt een bal langs bei-
de perkspelers. Ook nu een slaande
beweging die alleen maar lucht ver-
plaatst en een bal die achter het perk
pas de grond raakt. Opnieuw zijn de
punten voor het perk. De drie jong-
ste categorieën kaatsers zijn onder-
deel van een experiment dat moet
bijdragen aan het plezier op het veld.

De eerste fout telt voortaan. Slaan
op een bal die buiten het perk stui-
tert, heeft geen consequenties meer.
Als de bal in de vlucht wordt gesla-
gen terwijl hij duidelijk buiten zou
landen, gaat het spel gewoon door.
Dan is er geen sprake van een fout bij
de opslag.

Vier weken geleden lanceerde
kaatsvereniging Trije spul is út uit
Sint Annaparochie het plan tijdens
de algemene ledenvergadering van
kaatsbond KNKB. ,,Sint Anne wilde
het eigenlijk voor alle categorieën
invoeren’’, zegt Kristiaan Kaper in
onvervalst Bildts. Hij is zowel lid van

de technische commissie van de
KNKB als van Trije spul is út.

De achterliggende gedachte is het
al jaren teruglopende aantal jeugd-
leden op de kaatsvelden. ,,De jeugd
heeft zoveel te doen. Wij hebben ons
de vraag gesteld: hoe krijg je ze op
het veld en hoe hou je ze daar? We
hebben een boost nodig en vereen-
voudiging van de regels is een mid-
del om dat voor elkaar te krijgen’’,
denkt hij.

Met zijn eigen regels is kaatsen
een unieke sport. ,,Sommige zijn
echter vaag’’, vindt Kaper. ,,Het slaan
op de bal die buiten gaat, zorgt al ja-
ren voor discussie in het veld.’’ Was
er sprake van een slaande beweging
of niet? Die discussie moet eruit. ,,Ei-
genlijk is het een rare regel, want in
veel sporten is een bal buiten ge-
woon buiten, als je er nou op slaat of
niet.’’ Net als bij tennis.

In de pilot mag een perkspeler op
elke bal slaan. ,,Dêrom ha wy it ek by
de kabouters, welpen en pupillen
ynfierd’’, zegt KNKB-directeur Mar-
co Hoekstra. ,,It is belangryk dat se
lekker op ballen slaan.’’ Het heeft
een positief effect op de oog-hand-
coördinatie, verwacht hij.

De nieuwe regel werd afgelopen
weekeinde bij de start van de KNKB-
wedstrijden ingevoerd. Rimpelloos
verliep dat niet. De KNKB was daar
zelf debet aan. Een schrijven van de

bond dat iedereen voor aanvang van
de wedstrijden kreeg uitgereikt, be-
vatte een verkeerde uitleg van de re-
gel. Onduidelijkheid alom.

Daarin stond dat alleen het volle-
dig missen van een kwaad geslagen
bal de punten opleverde. Bij het ra-
ken van een bal die buiten het perk
stuiterde, zou het spel gewoon door-
gaan. Dat is niet het geval, bena-
drukt Hoekstra. ,,Dat is net goed
kommunisearre.’’ Komend week-
einde gaan de jeugdige kaatsers op
herhaling.

Simon Minnesma ziet vooralsnog
de winst niet. De voormalig opslager
traint tegenwoordig jeugdkaatsers
door heel Friesland. ,,Ast it dochst,
dan moatst it yn alle jeugdkategory-
en dwaan. Hast ek in protte pupillen
dy’t ek by de skoaljeugd keatse. Dy
sitte no mei ferskillende regels.’’
Schooljeugd die op een kwaadgesla-
gen bal slaat, is de punten nog ge-
woon kwijt.

Afgelopen weekeinde was Min-
nesma present bij de welpen in

Spannum, waar zoon Rick scheids-
rechter was. ,,Hoe faak is it foarkom-
men? Nul kear. De measte ballen
slaan se dochs yn ien kear. Dan is de
regel net fan tapassing. Ik tink net
dat it in soad tafoeget.’’

Daar is Dirk Jan van der Woud het
mee eens. ,,Makkest it foar de op-
slagger behoarlik dreger en de ba-
lâns tusken opslach en perk is al sa
‘broos’.’’ Juist daarom is de nap in de
wand de laatste jaren zoveel kleiner
geworden. ,,No krijt it perk noch
mear foardiel.’’ Dezelfde woorden
bezigt Chris Wassenaar.

Oud-PC-winnaar Van der Woud is
blij dat er initiatieven worden on-
dernomen, ,,want stilstân is efterút-
gong’’. Maar over de pilot is hij niet
enthousiast. ,,Moatst de keatsers op-
fiede mei de regels dy’t se letter ek
ha.’’

Waar Sint Annaparochie de regel
voor iedereen wilde invoeren, richt
de KNKB zich vooral op de jeugd. Het
ligt niet voor de hand dat ook de se-
nioren straks op elke bal mogen
slaan. Het zou opslagers die de bal-
len zo slaan dat ze in het perk nog
een flinke knik maken, alleen maar
benadelen. ,,By my sloegen se faak
ûnder de bal troch’’, zegt Wassenaar.
De bal belandde vervolgens buiten
het perk, maar vanwege de slaande
bewegingen kreeg Wassenaar wel de
punten. Dat is in de pilot niet meer

zo. Misslaan op zo’n bal betekent
niet langer ‘punten kwijt’.

Wassenaar was zaterdag in Tzum
als toeschouwer bij zijn zoon Siete
getuige van de eerste ervaringen
met het experiment. ,,Ik bin der net
kapot fan’’, zegt hij. ,,Eksperimin-
tearje earst mar ris by de haadklas-
sers. Der binne al safolle regels en dy
kenne se by de jeugd net iens alle-
gear. Kommend wykein mar wer âl-
derwetsk, soe ik sizze.’’

Kaper erkent dat de regels die in
kaatsen gelden ook charme aan de
sport geven. ,,Je moet ook niet alles
willen veranderen, maar sommige
dingen kun je best eens aanpassen.
Kinderen moeten plezier beleven
aan kaatsen, dat is het doel.’’ Hoek-
stra: ,,We sille nei it seizoen sjen oft
it nofliker wurden is yn it fjild of dat
der mear diskusje is.’’

Hij vindt dat het experiment een
kans moet krijgen. Hoekstra ziet ook
wel dat er nadelen aan kleven. Het
tactische deel van het spel verdwijnt
deels, het inschatten van waar een
bal landt, wordt minder belangrijk
en wellicht hebben keurmeesters
meer moeite om te zien of een bal
naast het perk belandt omdat spe-
lers voor elke bal kunnen gaan. ,,Oan
de ein fan it seizoen sjogge we hoe’t
it derfoar stiet. As it de keatssport
net tsjinnet, dan giet der in streep
troch.’’

Lekker slaan op alle ballen
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Slaan op een bal die buiten of op de lijn van het perk belandt, heeft bij de jeugd geen consequenties meer. FOTO HENK JAN DIJKS

Door een regelwijziging moet kaatsen voor de jeugd gemakkelijker worden. Uit is uit, net als bij
tennis. Slaan op een opgeslagen bal die buiten het perk belandt, wordt niet langer bestraft.

Misslaan op een
bal die buiten het
perk valt, levert
gewoon punten op


