
            

 
 

Bijlage 
Kledingvoorschriften algemeen 
 
Nadere regels als bedoeld in art. IV 1, lid 4, van het kaatsreglement voor spelers en 
functionarissen 
 
1. Deze regeling is van toepassing op spelers die deelnemen aan KNKB-wedstrijden 

en op personen die een functie hebben bij die wedstrijden. Voor wedstrijden 
heren hoofdklasse en heren 1e klas en dames hoofdklasse en dames 1e klas 
gelden aparte voorschriften. 

2. Zolang een speler onderdeel is van de wedstrijd (dus inclusief de prijsuitreiking) is 
het verboden kleding te dragen met sponsoropdruk. Onder kleding wordt verstaan 
alle zichtbare gedragen kleding, schoeisel en caps. Toegestaan zijn de 
gebruikelijke merkvermelding (bijvoorbeeld logo’s) op de kleding, alsmede shirts 
en caps van de KNKB-kledinglijn met het logo van hoofdsponsor van de KNKB. 

3. Bij uitnodigingswedstrijden in de jeugdcategorieën is uitsluitend het dragen van 
de wedstrijdshirts met het logo van de hoofdsponsor toegestaan. 

4. Bij afdelingswedstrijden is een sponsoropdruk toegestaan op de borstzijde van 
het shirt en trainingspak. Op de rugzijde wordt de naam van de vereniging 
vermeld. Op het sportbroekje mag op de voorkant van de linkerpijp één logo 
worden aangebracht. 

5. Keurmeesters, kaatsaanmerkers en telegrafisten mogen bij het uitoefenen van 
hun functie kleding dragen waarop de sponsor van de organiserende vereniging 
staat vermeld. Elke categorie dient gelijke sponsoruitingen te dragen. 

a. Op de te voeren sponsorafdrukken is het volgende van toepassing: 
b. geen gebruik van fluorescerende kleuren; 
c. geen tabaks- en/of alcoholreclame; 
d. geen uitingen die op enigerlei wijze de voorkeur voor een politieke en/of 

godsdienstige gezindheid aangeven; 
e. geen uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; 
f. geen uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede 

smaak en fatsoen; 
g. geen uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de 

seksindustrie. 
6. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het hoofdbestuur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 

Bijlage 
 
Kledingvoorschriften heren hoofdklasse en 1e klasse 
 
Nadere regels als bedoeld in hfdst. IV, art. 1, lid 4, van het kaatsreglement voor vrije 
formatie- en uitnodigingswedstrijden heren hoofdklasse en 1e klasse. 
 
Begripsbepalingen 
wedstrijdterrein : het terrein met bijbehorende accommodatie, waarop een wedstrijd 
wordt gehouden; 
speelveld : het gedeelte van het wedstrijdterrein waarop wordt gekaatst. 
 
Kleding en vergoeding 
1. Wedstrijdkleding 

De wedstrijdkleding bestaat uit: 
a. een trainingspak met logo's van de KNKB, de hoofd- en kledingsponsor van 

de KNKB  
en één privé- of partuursponsor; 

b. een wedstrijdshirt met logo's van de KNKB en de KNKB-hoofdsponsor; 
c. een wedstrijdbroekje met reclame-uiting van de KNKB- broeksponsor en de 

partuursponsor. 
 
Op het trainingspak mag een speler één sponsoruiting laten aanbrengen met een 
afmeting van maximaal 70 vierkante centimeter. 
 
2. Sponsorkleding 
De sponsorkleding bestaat in principe uit uit een casual shirt, een hooded jas en 
regen/windjack. Spelers met één of meer privé-sponsors hebben de keuze uit uit een 
casual shirt, een hooded jas en regen/windjack. De naam van de speler wordt op de 
achterzijde van het casualshirt vermeld. De kleur en de samenstelling van de kleding 
wordt ieder jaar vastgesteld door een afvaardiging van de kaatsers en het 
hoofdbestuur. 
 
Op de kleding worden de logo's van de KNKB en de KNKB-hoofdsponsor 
aangebracht. 
Een speler mag ten hoogste twee privé-sponsoruitingen laten aanbrengen met een 
afmeting van maximaal 70 vierkante centimeter per sponsoruiting. Eén sponsoruiting 
van 140 vierkante centimeter is niet toegestaan. De plaats van de logo’s stelt het 
hoofdbestuur in overleg met een afvaardiging van de spelers vast. 
 
De kaatsers mogen per partuur een eigen goed doel kiezen en deze mag worden 

uitgedragen op het shirt van de Friesland Bank. De speler staat vrij om een goed 

doel te kiezen welke hij wil uitdragen op het shirt, mits dit geen reclame of sluik 

reclame is en het moet op de linker mouw. Dus zonder commercieel doel! Bij de door 

elkaar loten wedstrijden betekent dit dat er verschillende logo`s op mouwen kunnen 

staan, wat akkoord is. De afmeting van een logo is 10.0(b) cm x 7.0(h) cm.  

 

 



            

 
 

3. Financiële vergoeding 
De speler vergoedt aan de KNKB de kostprijs van de sponsorkleding en de 
sponsoruitingen die de speler laat aanbrengen, vermeerderd met de overheadkosten 
van het bondsbureau. Deze kosten stelt het hoofdbestuur jaarlijks in overleg met een 
afvaardiging van de spelers vast. De betaling vindt plaats via automatische incasso, 
uiterlijk 1 juli van het betreffende kalenderjaar. 
 
Dragen van kleding 
4. Vanaf een half uur voor aanvang van een wedstrijd tot en met de prijsuitreiking 

draagt een speler op het wedstrijdterrein uitsluitend de wedstrijdkleding dan wel 
de sponsorkleding. Op het speelveld wordt de wedstrijdkleding gedragen. Tijdens 
de prijsuitreiking dragen prijswinnaars het trainingsjack. Als het weer dat toelaat 
dragen de finalisten het wedstrijdshirt. Een speler geeft direct gehoor aan een 
verzoek bij de prijsuitreiking te verschijnen. 

 
5. Het dragen van de sponsorkleding is verplicht tijdens: 

a. de loting van de PC; 
b. de receptie van de PC; 
c. de rondrit van de winnaars van de PC 
d. televisieopnamen en -interviews op wedstrijddagen; 
e. andere door het hoofdbestuur aan te wijzen officiële gelegenheden. 
 

Een speler die een kaatsclinic / kaatsdemonstratie (in de ruimste zin van het woord) 
verzorgt en daarbij de sponsorkleding wenst te dragen, moet daarvoor toestemming 
vragen aan het hoofdbestuur. 

 
 

Sponsorcontracten 
6. Het hoofdbestuur kan een sponsorbemiddelaar aanstellen. Deze kan bemiddelen 

in de contacten tussen een speler of een partuur en een sponsor. Aan de 
advisering door de sponsorbemiddelaar zijn voor de speler geen kosten 
verbonden. 
 

7. Een door een speler of een partuur af te sluiten sponsorcontract moet vooraf ter  
goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur toetst 
het contract aan de reglementen en doelstellingen van de KNKB en de sport in 
het algemeen. 
Het hoofdbestuur geeft een schriftelijk oordeel en ontvangt een kopie van het 
definitieve contract, eventueel exclusief geldbedragen. Het hoofdbestuur 
bevestigt de ontvangst en geeft daarbij een definitief oordeel over het contract. 

 
Verplichtingen en faciliteiten 
8. Een speler is verplicht op de volgende gelegenheden verschijnen: 

a. de loting van de PC; 
b. de presentatie van de parturen; 
c. het reguliere overleg met het hoofdbestuur; 
d. de afsluiting van het seizoen (geldt alleen voor de prijswinnaars van de 
klassementen). 
 

9.   Per partuursponsor stelt het hoofdbestuur de volgende faciliteiten beschikbaar: 



            

 
 

a.  een abonnement op het bondsorgaan WIS-IN;  
b. drie passe-partouts voor de wedstrijden heren hoofdklasse; 
c. zoveel mogelijk plaatsing van het logo van de partuursponsor op de 

deelnemerslijst met uitzondering van de PC; 
d. een uitnodiging voor twee personen voor de presentatie van de parturen, 

de LC-lunch tijdens de PC en het LKC-buffet tijdens de Oldehovedag. 
 

 
Sancties 
10.  Controle op naleving van de kledingvoorschriften geschiedt door kaderleden en 

personeel van de KNKB. Een speler die zich niet houdt aan de in deze 
overeenkomst vastgelegde bepalingen, wordt gerapporteerd aan de 
strafcommissie. Deze kan sancties opleggen in de vorm van geldboetes en/of 
schorsingen. 

 
Slotbepaling 
11.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur. 
 
 
Kledingvoorschriften dames hoofdklasse en dames 1e klasse 
 
Nadere regels als bedoeld in hfdst. IV, art. 1, lid 4, van het kaatsreglement voor vrije 
formatie- en uitnodigingswedstrijden dames hoofdklasse en 1e klasse. 
 
Begripsbepalingen 
wedstrijdterrein: het terrein met bijbehorende accommodatie, waarop een wedstrijd 
wordt gehouden; 
speelveld : het gedeelte van het wedstrijdterrein waarop wordt gekaatst. 
 
Kleding en vergoeding 
1. Wedstrijdkleding 

De wedstrijdkleding bestaat uit: 
a. een trainingspak met logo's van de KNKB, de hoofd- en kledingsponsor van de 

KNKB en één privé- of partuursponsor; 
b. een wedstrijdshirt met logo's van de KNKB en de KNKB-hoofdsponsor; 
c. een wedstrijdbroekje met reclame-uiting van de KNKB- broeksponsor en de 

partuursponsor. 
 
Op het trainingspak mag een speelster één sponsoruiting laten aanbrengen met een 
afmeting van maximaal 70 vierkante centimeter. 
 
2. Sponsorkleding 
De sponsorkleding bestaat in principe uit een casual shirt, een hooded jas en 
regen/windjack. Speelsters met één of meer privé-sponsors hebben de keuze uit een 
casual shirt, een hooded jas en regen/windjack.De naam van de speelster wordt op 
de achterzijde van het casual shirt vermeld. De kleur en de samenstelling van de 
kleding wordt ieder jaar vastgesteld door een afvaardiging van de speelsters en het 
hoofdbestuur.  
 



            

 
 

Op de kleding worden de logo's van de KNKB en de KNKB-hoofdsponsor 
aangebracht. 
Een speelster mag ten hoogste twee privé-sponsoruitingen laten aanbrengen met 
een afmeting van maximaal 70 vierkante centimeter per sponsoruiting. Eén 
sponsoruiting van 140 vierkante centimeter is niet toegestaan. De plaats van de 
logo’s stelt het hoofdbestuur in overleg met een afvaardiging van de speelsters vast. 
 
De kaatsers mogen per partuur een eigen goed doel kiezen en deze mag worden 

uitgedragen op het shirt van de Friesland Bank. De speler staat vrij om een goed 

doel te kiezen welke hij wil uitdragen op het shirt, mits dit geen reclame of sluik 

reclame is en het moet op de linker mouw. Dus zonder commercieel doel! Bij de door 

elkaar loten wedstrijden betekent dit dat er verschillende logo`s op mouwen kunnen 

staan, wat akkoord is. De afmeting van een logo is 10.0(b) cm x 7.0(h) cm.  

3. Financiële vergoeding 
De speelster vergoedt aan de KNKB de kostprijs van de sponsorkleding en de 
sponsoruitingen die de speelster laat aanbrengen, vermeerderd met de 
overheadkosten van het bondsbureau. Deze kosten stelt het hoofdbestuur jaarlijks in 
overleg met een afvaardiging van de speelsters vast. De betaling vindt plaats via 
automatische incasso, uiterlijk 1 juli van het betreffende kalenderjaar. 

 
Dragen van kleding 
4. Vanaf een half uur voor aanvang van een wedstrijd tot en met de prijsuitreiking 

draagt een speelster op het wedstrijdterrein uitsluitend de wedstrijdkleding dan 
wel de sponsorkleding. Op het speelveld wordt de wedstrijdkleding gedragen. 
Tijdens de prijsuitreiking dragen prijswinnaars het trainingsjack. Als het weer dat 
toelaat dragen de finalisten het wedstrijdshirt. Een speelster geeft direct gehoor 
aan een verzoek bij de prijsuitreiking te verschijnen. 

 
5. Het dragen van de sponsorkleding is verplicht tijdens: 

a. de loting van de Dames-PC; 
b. de rondrit van de winnaars van de Dames-PC ; 
c. televisieopnamen en -interviews op wedstrijddagen; 
d. andere door het hoofdbestuur aan te wijzen officiële gelegenheden. 
Een speelster die een kaatsclinic / kaatsdemonstratie (in de ruimste zin van het 
woord) verzorgt en daarbij de sponsorkleding wenst te dragen, moet daarvoor 
toestemming vragen aan het hoofdbestuur. 

 
Sponsorcontracten 
6. Het hoofdbestuur kan een sponsorbemiddelaar aanstellen. Deze kan bemiddelen 

in de contacten tussen een speelster of een partuur en een sponsor. Aan de 
advisering door de sponsorbemiddelaar zijn voor de speelster geen kosten 
verbonden. 
 

7. Een door een speelster of een partuur af te sluiten sponsorcontract moet vooraf 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 
toetst het contract aan de reglementen en doelstellingen van de KNKB en de 
sport in het algemeen. 



            

 
 

Het hoofdbestuur geeft een schriftelijk oordeel en ontvangt een kopie van het 
definitieve contract, eventueel exclusief geldbedragen. Het hoofdbestuur 
bevestigt de ontvangst en geeft daarbij een definitief oordeel over het contract. 

 
Verplichtingen en faciliteiten 
8. Een speelster is verplicht op de volgende gelegenheden verschijnen: 

a. de presentatie van de parturen; 
b. het reguliere overleg met het hoofdbestuur; 
c. de afsluiting van het seizoen (geldt alleen voor de prijswinnaars van de  
    klassementen). 
 

9. Per partuursponsor stelt het hoofdbestuur de volgende faciliteiten beschikbaar: 
a. een abonnement op het bondsorgaan WIS-IN; 
b  plaatsing van het logo op de wedstrijdlijst op www.knkb.nl en zoveel mogelijk 
plaatsing  van het logo van de partuursponsor op de deelnemerslijst met 
uitzondering van de PC; 
c. een uitnodiging voor twee personen voor de Dames PC in Weidum. 

 
Sancties 
10. Controle op naleving van de kledingvoorschriften geschiedt door kaderleden en 

personeel van de KNKB. Een speelster die zich niet houdt aan de in deze 
overeenkomst vastgelegde bepalingen, wordt gerapporteerd aan de 
strafcommissie. Deze kan sancties opleggen in de vorm van geldboetes en/of 
schorsingen. 

 
Slotbepaling 
11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur. 
 

http://www.knkb.nl/

