
 
 

Knoet Kaatsebal Kampioenschap (K3) 

Wij missen jullie aanwezigheid en gezelligheid enorm. We doen uiteraard ons uiterste best om de 

kinderen die mogen komen waarvan de ouders werkzaam zijn in  een cruciaal beroep, op een zo’n 

plezierig mogelijke manier op te vangen. Maar ook aan deze kinderen kun je merken dat ze hun 

maatjes, die niet mogen worden opgevangen, enorm missen.  

Op het moment dat  de basisscholen weer open mochten, hadden wij verwacht ook weer aan de slag 

te kunnen. Helaas werd anders bepaald. De reden om de BSO’s dicht te houden zou komen vanuit het 

feit dat er van veel verschillende scholen kinderen opgevangen worden. En er hierdoor meer 

verschillende contactmomenten ontstaan dan noodzakelijk is. Daardoor is de kans op besmetting met 

het Corona-virus groter. Wij denken echter dat het ook een stok achter de deur is om ouders te 

verplichten om vooral thuis te werken. De persconferentie van dinsdag 23 februari bood geen soelaas. 

Er werden minimale versoepelingen aangekondigd, helaas zat daar wederom de BSO niet bij. Dat 

betekent ook dat de nieuwe locatie bij Atletiekvereniging Climax helaas nog niet operationeel is. 

Steeds meer krijgen we de  behoefte om dan maar op een 

andere manier in actie te komen! Daarom hebben we een 

oer-Hollands Knoet Kaatsebal Kampioenschap bedacht. 

Deze week komt ons Knoetteam langs de deuren van alle 

kinderen. Daar geven we per kind een set van drie 

kaatseballen af. Tot zondag kunnen de kinderen alvast een 

beetje oefenen met gooien en vangen van de bal op vele 

verschillende manieren. Vanaf volgende week zetten wij elke week op maandag, woensdag en vrijdag 

een oefening online die de kinderen onder de knie proberen te krijgen. Als dat lukt vragen we u als 

ouder de oefening kort te filmen en via Email naar de betreffende groepsbegeleider te sturen. Voor 

elke goed uitgevoerde oefening kan het  kind punten verdienen, maar het krijgt punten ook als het 

bijna of net niet lukt, maar er wel goed geoefend is.  

Puntentelling:     Sturen naar groepsbegeleider: 

Perfect uitgevoerd: 5 punten  Pinguïns: pinguins@bsoknoet.nl 

Bijna goed uitgevoerd: 4 punten  Poolvossen: poolvossen@bsoknoet.nl 

Half uitgevoerd: 3 punten  IJsberen: ijsberen@bsoknoet.nl 

Voor 25% uitgevoerd: 2 punten  Rendieren: rendieren,@bsoknoet.nl 

Goed geprobeerd: 1 punt 

De oefeningen zijn te vinden op https://www.bsoknoet.nl/knoet-kaatsebal-kampioenschap-k3/ 

https://www.bsoknoet.nl/knoet-kaatsebal-kampioenschap-k3/


 
 
 

Uiterlijk moeten de oefeningen van de lopende week voor 

zondagavond 18:00 opgestuurd worden. Elke maandag zullen 

we van elke stamgroep de tussenstand bekend maken via de 

website. Daarnaast zullen we wekelijks van een aantal filmpjes 

een compilatie maken en ook online zetten. Zo krijgen de 

kinderen in ieder geval nog iets mee van de andere kinderen en 

wordt het kampioenschap zichtbaarder. 

Uiteraard ligt er voor elke stamgroepwinnaar een fantastische 

prijs klaar. Hopelijk doet iedereen mee.  

Kijk dus niet vreemd op als er een setje kaatseballen is 

neergelegd bij de voordeur of in de tuin. Die heeft het Knoetteam er neergelegd op het moment dat 

jullie niet thuis waren. Als je onverhoopt geen setje ballen ontvangen hebt laat dat dan zo snel mogelijk 

weten. Dan komen we hem alsnog brengen. Veel kaatsplezier en hopelijk een spannend K3 

Kampioenschap. 

 

Als er nog vragen zijn aarzel niet om contact met Hans op te nemen.  

(Hans Zwartkruis 06 47567083 of hans@bsoknoet.nl) 

Leuk om elkaar weer te ontmoeten maar dan op een afstandje!  

Met spetterende groet 

 

Het Knoetteam 

 

 

 

 

 

 

 


