
Regels ter bevordering van een vlot verloop
 
van wedstrijden 2013 

Uitwerking van art III 10 van het kaatsreglement waarin is vastgelegd, dat spelers het spel niet onnodig 
mogen vertragen. 
 
Begripsbepalingen 
wedstrijdterrein: het terrein met bijbehorende accommodatie, waarop een wedstrijd wordt gehouden; 
speelveld;  het gedeelte van het wedstrijdterrein waarop wordt gekaatst; 
inslaan:  het op- en uitslaan van een aantal ballen en vertrouwd raken met de omstandigheden voor 

aanvang van een partij. 
 
Inslaan 
1. De scheidsrechter stelt één of twee ballen beschikbaar. Het inslaan op het speelveld wordt beperkt tot vijf 

minuten, die ingaan zodra de eerste speler van één van de parturen die de partij spelen het speelveld 
betreedt. Zodra de tijd is verstreken, geeft de scheidsrechter het sein de partij te beginnen. De spelers 
moeten dan direct hun plaatsen innemen. 

2. Op wedstrijdterreinen, waar naar het oordeel van de scheidsrechter onvoldoende ruimte is om buiten het 
speelveld in te slaan, bedraagt de tijd om in te slaan acht minuten. 

3. Bij tweede klasse senioren is er op het speelveld geen warming-up meer vanaf de tweede omloop.  
 
Blessures 
4. Een blessure wordt op het speelveld behandeld als dit binnen vijf minuten kan en er verder geen andere 

partij aan de gang is. In dat geval vindt behandeling buiten de lijnen plaats. Zodra een speler buiten de 
lijnen is, wordt het spel hervat door de andere spelers.  

5. Zodra de geblesseerde speler weer kan spelen, kan hij na toestemming van de scheidsrechter weer 
terugkeren in de wedstrijd. 

 
Pauze 
6. Na het beëindigen van hun partij krijgen de spelers 15 minuten pauze, alvorens zij weer op het speelveld 

komen voor de volgende partij. Voor de halve finale en de finale bedraagt de pauze 20 minuten. In 
bijzondere gevallen kan de scheidsrechter van het vorenstaande afwijken. Hij deelt dat mee bij het begin 
van de pauze. 

7. Als een speler door onvoorziene omstandigheden meer tijd nodig heeft, stelt een andere speler van het 
partuur de scheidsrechter daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de pauze. Zodra de pauze is 
afgelopen verschijnen de spelers na oproeping door de scheidsrechter of via de omroepinstallatie op het 
speelveld. 

8. De in de leden 1 en 2 opgenomen tijden gelden voor wedstrijden heren hoofdklasse en eerste klasse en 
dames hoofdklasse vrije samenstelling en door-elkaar-loten (uitnodiging). Bij afdelingswedstrijden in die 
klassen gelden in principe dezelfde tijden, maar kan de scheidsrechter daarvan afwijken, als een vlot 
verloop van de wedstrijd dat nodig maakt. 
Bij de overige wedstrijden bepaalt de scheidsrechter de te hanteren tijden voor inslaan en pauzes. 

 
Drinken 
9. Drinken tijdens een partij is alleen toegestaan op momenten dat het spel even stil ligt en de opslager niet 

kan opslaan (kaats aanmerken, bal halen, wachten op andere partij e.d.). Als een speler op een moment 
drinkt dat daardoor het spel wordt opgehouden, geeft de scheidsrechter hem een waarschuwing wegens 
spelbederf. Bij een herhaalde overtreding geeft de scheidsrechter een officiële waarschuwing (blauwe 
kaart) of volgt uitsluiting van verdere deelname (rode kaart).  
Als het weer daartoe aanleiding geeft, kan de scheidsrechter drinken op andere momenten toestaan. 

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


