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Vooraf 
De reglementaire beslissingsbevoegdheid van de scheidsrechter op het punt afgelasten en/of het punt 
veiligheid van spelers en toeschouwers is ongewijzigd gebleven. Er zijn bevoegdheden voor de 
vereniging aan toegevoegd. Dit is gebeurd door haar te laten vertegenwoordigen door een consul. De 
reglementaire wijzigingen hiervoor treft u na deze uitleg van taken en bevoegdheden aan. 
 
Taakomschrijving 
De hoofdtaken van de consul zijn het beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden en het 
informeren van betrokkenen bij afkeuringen (de organiserende vereniging, de spelers, de 
scheidsrechter en andere functionarissen). 
 
Keuren van speelvelden 
De keuring heeft tot doel, onder de heersende weers- en terreinomstandigheden, de geschiktheid van 
een speelveld te bepalen voor het spelen van kaatswedstrijden. Dit in het belang van een sportief en 
vlot verloop van de wedstrijden / wedstrijdseries, het voorkomen van ongewenste (reis)kosten en het 
beperken van schade aan de terreinen. 
 
Bij de keuring moet rekening gehouden worden met een aantal factoren, dat van invloed is op de 
bespeelbaarheid van een terrein: 
- de actuele terreingesteldheid (onderhoudstoestand); 
- voorbije, heersende en komende weersomstandigheden; 
- het aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden (gebruiksintensiteit). 
 
Vanwege de wisselvalligheid van deze factoren dient een keuring uitsluitend plaats te vinden op de 
dag van de wedstrijd zelf, zo kort mogelijk voor het tijdstip van bespelen, dit om het risico van een 
onjuiste beslissing zoveel mogelijk te verkleinen. Een oordeel over de mogelijke gevolgen van 
bespeling voor de korte termijn is belangrijk (is er voor de spelers te spelen?), als ook voor de 
middellange termijn (kunnen de wedstrijden binnen de gestelde periode worden verspeeld / 
ingehaald?). 
 
Keuring op de wedstrijddag 
De keuring op de wedstrijddag zelf is opgedragen aan de consul en de scheidsrechter. Indien de 
consul het terrein niet afkeurt, kan de scheidsrechter het terrein eveneens aan een keuring 
onderwerpen vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd. 
Ingeval het wedstrijden betreft, waar geen consul is belast met de keuring en geen scheidsrechter is 
aangesteld, zijn de richtlijnen van toepassing op andere personen die dan keuren. 
 
Informeren bij afkeuringen 
Nauw verbonden aan het afkeuren van een speelveld is het doorgeven van afgelasting aan 
betrokkenen. Voorkomen moet worden dat men onnodige reizen en kosten maakt. In de praktijk zal dit 
betekenen, dat de organiserende vereniging in de persoon van de wedstrijdsecretaris of diens 
vervanger wordt ingeschakeld om betrokkenen te informeren per telefoon / website e.d. 
 
Behartiging KNKB-belangen 
Van de consul wordt verwacht, dat deze in het algemeen de belangen van de KNKB als geheel 
behartigt. Hieronder zijn vervat maatregelen, die alle ten doel hebben het beoefenen van de 
kaatssport op een verantwoorde wijze mogelijk te maken en een sportief en vlot verloop van het 
wedstrijdseizoen te waarborgen. 
Indien zich zaken voordoen, die het gevolg zijn van nalatigheid of onregelmatigheid, moeten deze aan 
de KNKB worden gemeld. Controle van de kleed- en wasgelegenheid, de toiletten en de algemene 
veiligheid en staat van het totale sportcomplex op gezette tijden behoren eveneens bij behartiging van 
het algemeen KNKB-belang. 
 
Bevoegdheden consul en scheidsrechter tijdens de wedstrijddag 
Zowel de consul als de scheidsrechter is bevoegd tijdens een wedstrijd tijdig in te grijpen, wanneer 
door de verslechterende weersomstandigheden het terrein niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen 
voor een veilige en goede kaatswedstrijd of dat er reële risico’s zijn voor het blijvend beschadigen van 
het speelveld. Tijdens de wedstrijddag treden zij daarover met elkaar in overleg en komen met een 



gezamenlijk besluit. Wanneer er geen overeenstemming is en één van beide functionarissen besluit 
tot afgelasting, dan geldt de wedstrijd als afgelast. 


