Zaalkaatskampioenschap “Ald Wûnseradiel”
d.d.

dinsdag 24 oktober 2017 aanvang 10 uur.

plaats: Sporthal Maggenhiem te Makkum
Exmorra, 4 oktober 2017.
Aan de basisscholen van de voormalige gemeente Wûnseradiel, Bolsward en Workum.
Geachte schoolleiders(sters)/leerkrachten.
Het federatiebestuur organiseert in de herfstvakantie in samenwerking met de gemeente SúdwestFryslân een schoolkaatswedstrijd voor leerlingen van de basisscholen in de dorpen van de oude
gemeente Wûnseradiel, en de steden Bolsward en Workum. De wedstrijd is opgenomen in de
schoolsportagenda van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Scholen kunnen alleen parturen opgeven in twee categorieën namelijk jongens en meisjes.
De deelnemers zitten in de groepen 4 t/m 8 bij u op de basisschool. Een partuur bestaat uit minimaal
twee deelnemers(sters). Gemengde parturen worden ingedeeld in de jongenscategorie.
Ook leerlingen van dezelfde leeftijd die het speciaal onderwijs volgen mogen door uw school worden
afgevaardigd, mits ze uitkomen voor de school in het dorp of de stad waar ze wonen.
Er wordt gespeeld met verliezersronde of poulekaatsen. Dit betekent dat alle deelnemende parturen
minimaal twee partijen kaatsen m.u.v die parturen, welke in de eerste omloop blijven staan.
De inleg bedraagt € 4,00 per deelnemend partuur, welke voor aanvang van de wedstrijd dient te
worden voldaan. Het is verplicht om in gelijkgekleurd wedstrijd- c.q. school-tenue te spelen.
Belangrijk: De deelnemers moeten de beginregels van het kaatsspel wel beheersen.
Om alles vlot en georganiseerd te laten verlopen hebben we uw hulp nodig en vragen u per
deelnemend partuur één vrijwilliger af te vaardigen. Dat kan een leerkracht, een ouder of een andere
volwassene zijn. Bij de opgave van de parturen aangeven wie als vrijwilliger zal optreden.
Wij verzoeken u deze wedstrijd op school actief te promoten en zien de opgave van uw schoolparturen
graag tegemoet.
Opgave kan tot donderdag 19 oktober 's avonds 20:00 uur bij het federatiebestuur op het volgende
mailadres: federatiewbw@gmail.com. Mocht u nog specifieke vragen hebben neem dan even contact
op met ondergetekende. Bij de opgave graag contactpersoon en mailadres verstrekken, zodat wij u op
de hoogte kunnen houden en informeren mocht dat nodig zijn.

Namens het Federatiebestuur Wûnseradiel-Bolsward-Workum,
Jan Steigenga,
Dorpsstraat 76, 8759 LE Exmorra.
Mailadres: jsteigenga@home.nl

