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A. Inleiding  
 
Dit reglement is van toepassing op wedstrijden die worden gespeeld onder auspiciën van de Koninklijke 
Nederlandse Kaatsbond (KNKB), op spelers die deelnemen aan die wedstrijden en op verenigingen die wedstrijden 
organiseren. 
 
Hoofdstuk I Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
hoofdbestuur : het bestuur van de KNKB; 
speler  : iemand die deelneemt, gaat deelnemen of heeft deelgenomen aan een wedstrijd; 
partuur  : een aantal van twee of drie spelers; 
partij   : kaatsspel tussen twee parturen; 
slaan  : met een arm of hand een voorwaartse beweging maken met als doel de bal te raken. 
wedstrijd : het geheel van partijen dat nodig is om een winnaar aan te wijzen;  
wedstrijdterrein : het terrein met bijbehorende accommodatie waarop een wedstrijd wordt gehouden; 
speelveld : het gedeelte van het wedstrijdterrein waarop wordt gekaatst; 
strafcommissie : commissie voor onderzoek en strafbepaling ten aanzien van overtredingen van dit 

reglement; 
beroepscommissie : commissie waarbij een speler in beroep kan gaan tegen een uitspraak van de 

strafcommissie; 
werkgroep technische 
zaken  : werkgroep belast met technische zaken; 
werkgroep  
scheidsrechters : werkgroep belast met de opleiding, begeleiding en aanwijzing van scheidsrechters; 
werkgroep kaats- 
handschoenen :  werkgroep belast met de keuring en controle op kaatshandschoenen; 
geregistreerde kaats- 
handschoenenmaker : persoon die staat geregistreerd bij de KNKB voor het maken van kaatshand- 
    schoenen voor KNKB-wedstrijden. 
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B. Veldkaatsen 
 
Hoofdstuk  II Terrein en inrichting 
 
Artikel 1 Speelveld 
1. Het speelveld wordt uitgezet op een sportterrein waarvan het gras kort is gemaaid. Het hoofdbestuur kan 

toestaan dat gekaatst wordt op een andere ondergrond. In alle gevallen dient het speelveld egaal te zijn. 
2. De vereniging die een wedstrijd organiseert stelt een consul aan die namens de vereniging verantwoordelijk is 

voor de beoordeling van de bespeelbaarheid van het speelveld. 
 

Toelichting 
In verband met de bespeelbaarheid van het veld kan een gewijzigde indeling van het veld nodig zijn. Dat is 
geregeld in artikel 6 van dit hoofdstuk. De eventuele afgelasting van een wedstrijd is opgenomen in Hfst. V, artikel 
10. 
 
Artikel 2 Was- en kleedgelegenheid 
Gedurende een wedstrijd behoort op of in de onmiddellijke nabijheid van het wedstrijdterrein een behoorlijke was- 
en kleedgelegenheid voor de spelers aanwezig te zijn.  
 
Artikel 3 Inrichting speelveld 
1. Het speelveld is een rechthoekig terrein; de grenzen daarvan moeten langs alle zijden duidelijk worden 

aangegeven. Alle lijnen, de middenlijn uitgezonderd, bestaan uit wit of geel lint met een breedte van drie tot 
vijf cm. De gekleurde lijnen mogen niet door elkaar gebruikt worden en worden behoorlijk bevestigd.  
De inrichting stemt overeen met de hierna opgenomen tekening. 

2. De afstand tussen de grenslijnen van het speelveld en de voor het publiek te reserveren zit- of staanplaatsen 
en/of reclameborden bedraagt ten minste drie meter. Bij door het hoofdbestuur te bepalen wedstrijden worden 
reclameborden geplaatst in een door dat bestuur te bepalen uitvoering.  
Het hoofdbestuur kan van de vorenstaande bepalingen ontheffing verlenen, als de afmetingen van het 
wedstrijdterrein daartoe aanleiding geven. 

3. Op de halve afstand van de voorlijn tot de bovenlijn wordt bij de meisjes, dames, jongens, junioren en 
senioren een uit koord bestaande middenlijn gelegd, evenwijdig aan de voor- en bovenlijn. Bij de jongens en 
meisjes is dit alleen van toepassing bij de NK’s, de Freule of Ald Meijers Partij. (Zie voor de vereenvoudigde 
wedstrijdorganisatie Bijlage D.) 

4. Op elk van de hoeken van het speelveld wordt een witte paal aangebracht die ten minste zes meter boven het 
maaiveld uitsteekt. De palen dienen verticaal te worden geplaatst, buiten het speelveld, op het snijpunt van de 
zijkwaadlijn met de veldzijde van het verlengde van de bovenlijn en de achterkwaadlijn. Aan de palen mogen 
geen vlaggen of andere voorwerpen worden bevestigd. 

5. De volgende plaatsen worden gemarkeerd met van boven afgeronde proppen: 
a. de snijpunten van de perkzijlijnen met de voorlijn; 
b. de snijpunten van de voorlijn en de middenlijn met de zijkwaadlijnen. 
De juiste plaatsing is op de tekening aangegeven. 

6. Als hulpmiddel voor het aanduiden van de kaatsen (zie art. III 8) moeten bij elke partij een rood en een wit 
aanmerkblokje aanwezig zijn. Rondom dient het midden te zijn aangegeven. De zijkanten zijn per paar 
verschillend genummerd. 

 
Inrichting speelveld bij het spelen in 1 perk 
AB  - achterkwaadlijn      
CD  - bovenlijn 
EF  - voorlijn 
GH  - middenlijn 
AC  - zijkwaadlijn 
BD  - zijkwaadlijn 
●  - palen 
■  - proppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 

G H 

E F 
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Artikel 4 Perk 
1. Het perk is rechthoekig; de perkachterlijn is onderdeel van de achterkwaadlijn van het speelveld. Het perk 

wordt zo gelegd dat niet tegen de wind in wordt uitgeslagen. Indien wenselijk kan de scheidsrechter afwijking 
hiervan toestaan. 
Bij wijziging van de omstandigheden kan de scheidsrechter het perk laten verleggen, echter niet tijdens een 
aangevangen partij. 

2. In een speelveld worden bij voorkeur niet meer dan vier perken gelegd. De afstanden tussen de buitenste 
perkzijlijnen en de zijkwaadlijnen dienen gelijk te zijn. 

 
Artikel 5 Opslaglijn 

Ten behoeve van de opslag wordt evenwijdig aan de voor- en bovenlijn over de gehele breedte van het 
speelveld een lijn gelegd. 

 
Artikel 6 Afmetingen 
1. Het hoofdbestuur stelt op advies van de werkgroep technische zaken de afmetingen van het speelveld vast. 

Dat besluit wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.(Bijlage D) 
2. Het hoofdbestuur kan in speciale gevallen afwijking van de vastgestelde afmetingen toestaan. Op de 

wedstrijddag kan de scheidsrechter, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de afmetingen 
aanpassen. Ter bevordering van de bespeelbaarheid van het veld mag de vereniging de afstand van het perk 
tot de zijlijn wijzigen. 

3. Bij wedstrijden voor welpen, pupillen, schooljongens, schoolmeisjes, jongens en meisjes wordt een 
vereenvoudigde wedstrijdorganisatie toegepast, zoals aangegeven in de bijlage over veldafmetingen. 
 (Bijlage D). Hiervan zijn uitgezonderd de NK’s, de Freule en de Ald-Meiers Partij.  
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Hoofdstuk  III Spelregels en functionarissen 
 
Artikel 1 Parturen 
Bij het kaatsen spelen twee parturen tegen elkaar. Een partuur bestaat uit drie spelers, maar mag ook uit twee 
spelers bestaan.  
Bij de welpen en de pupillen bestaat een partuur uit twee spelers, behalve bij een afdelingswedstrijd; dan geldt de 
tweede zin van dit artikel. Het hoofdbestuur is bevoegd ook bij andere wedstrijden een partuur uit drie spelers te 
laten bestaan. 
 
Artikel 2 Opstelling 
1. De spelers mogen zich op het moment van slaan of keren van de bal niet buiten het speelveld bevinden. Een 

speler wordt geacht zich buiten het speelveld te bevinden, als hij, onverschillig met welk deel van zijn lichaam, 
een grenslijn, het daarbuiten liggend terrein of een zich daarop bevindend(e) persoon of voorwerp aanraakt. 

2. Het partuur met het laagste nummer op de lijst begint als opslagpartuur (zie ook Hfst. III, artikel 3, lid 2). Dit 
partuur begint de partij aan de opslag. Het andere partuur is het perkpartuur. 

3. De spelers van het opslagpartuur zijn vrij in het kiezen van een plaats, maar mogen niet op of achter de 
voorlijn, gerekend vanaf de opslaglijn, een plaats innemen. Van het perkpartuur nemen twee spelers - de 
perkspelers – in het perk een plaats in. De derde staat er buiten. De spelers van het perkpartuur mogen na 
elke slag (waaronder ook een wisseling van slagen wordt verstaan) van plaats wisselen. 

4. Zodra de opslag heeft plaatsgevonden, zijn de perkspelers niet meer aan de perkgrenzen gebonden. De 
spelers van het opslagpartuur mogen, zodra de opslag heeft plaatsgevonden en de bal door één van de 
perkspelers is geslagen, de voorlijn overschrijden. 

5. Bij spelen in meer dan één perk beginnen de beide parturen met de laagste nummers in het rechter perk, 
gezien vanaf de opslag, de één na laagste in het perk ernaast, enz. 

 
Artikel 3 Telling en spelverloop 
1. De telling geschiedt per twee punten, wanneer de slag een beslissing tot gevolg heeft. Viermaal twee punten 

vormen een halfspel of eerst. Indien één der parturen een eerst behaalt, vervallen de behaalde punten van 
beide parturen. Twee eersten vormen een spel. Verliespunten komen niet voor. Foutieve handelingen 
betekenen winstpunten voor de tegenpartij. 

2. Het partuur dat drie spellen behaalt, is winnaar en wordt geplaatst voor de volgende ronde, hierna te noemen 
omloop. Het verliezende partuur valt af. Bij een oneven aantal parturen in een omloop gaat het partuur zonder 
tegenstander over naar de volgende omloop en wordt dan geacht het laagste nummer te hebben. 

3. Bij elke te spelen partij is een telegraaf aanwezig. Dit is een toestel waarop na iedere slag de telling voor 
beide parturen wordt bijgehouden. De ene helft is rood, de andere helft wit. Het partuur dat aan de opslag 
begint heeft de rode kleur. De telegraaf wordt buiten het speelveld geplaatst. 

4. Indien beide parturen het niet eens zijn over de stand en de juiste stand niet is te herleiden, beslist de 
scheidsrechter dat de in het lopende eerst behaalde punten en kaatsen vervallen en dat opnieuw wordt 
begonnen in de situatie zoals die bestond bij de aanvang van dat eerst. 

5. Als over een slag geen beslissing kan worden genomen door het ontbreken van een juiste waarneming, 
beslist de scheidsrechter tot een nieuwe slag, waarbij de situatie aan het begin van de onbesliste slag 
gehandhaafd blijft. 

 
Artikel 4 Opslag 
1. De speler van het opslagpartuur die het spel begint wordt aangemerkt als eerste opslager. Een andere speler 

van dat partuur wordt aangemerkt als tweede opslager. 
2. De eerste opslager van het opslagpartuur kondigt het begin van de partij aan door het opsteken van een 

hand; de overige opslagers beginnen direct met hun opslaghandeling, zodra zij aan de beurt zijn de opslag te 
verzorgen. Na overdracht van de opslag wordt de eerstvolgende opslaghandeling eveneens aangekondigd 
door het opsteken van een hand. De opslager moet zich ervan overtuigen dat de perkspelers hun plaatsen 
hebben ingenomen, voordat hij de opslag begint. Als zij hun plaatsen nog niet hebben ingenomen en er wordt 
toch opgeslagen, dan is de opslagbal ongeldig en volgt een nieuwe slag, tenzij Hfst. III, artikel 10,onder b van 
toepassing is. 

3. De opslag dient recht tegenover het perk te geschieden. De slag wordt geacht te zijn begonnen zodra de bal 
de hand waarmee wordt opgeslagen, heeft verlaten. Als de bal de opslaghand verlaat, moet het standbeen 
van de opslager zich voor de opslaglijn bevinden.  

4. Het opslaan geschiedt door middel van een onderhandse opslag. De opslag moet plaatsvinden met 
onbedekte hand. Bij blessures kan de scheidsrechter toestaan dat de opslager een kaatshandschoen draagt. 
Het tijdens de opslaghandeling laten vallen van de bal of het voor de opslaghandeling onnodig vasthouden 
van de bal, kan de scheidsrechter aanmerken als hinderen, als bedoeld in Hfst. III, artikel 10, onder b. 

5. De opslagers hebben als taak de opslagballen binnen het perk te plaatsen. Het perkpartuur krijgt twee punten, 
indien: 
a. de bal de grond raakt vóór of valt op de perkvoorlijn (de bal is voor);  
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b. de bal buiten of op de perkzijlijn valt (de bal is buiten); 
c. de bal achter of op de perkachterlijn valt (de bal is kwaad). 
Wordt in de hiervoor omschreven gevallen door één der perkspelers voor de tweede stuit naar de bal 
geslagen, dan wordt deze geacht in het perk te zijn geplaatst. 
Het opslagpartuur krijgt twee punten, als een opgeslagen bal een speler van het perkpartuur raakt, voordat de 
bal de grond raakt, tenzij er sprake is van opzet ten aanzien van de speler die tussen perk en opslag staat. 
De mogelijkheden na een in het perk geplaatste opslagbal zijn omschreven in Hfst. III, artikel 5. 

6. Een partuur is vrij in de keuze wie opslaat. Dat geldt alleen als er geen kaatsen zijn. Na het ontstaan van een 
kaats en na het opslaan om de eerste kaats te verdedigen (als er twee kaatsen zijn) moet één van de andere 
spelers opslaan. 

 
Toelichting 
Lid 6. Ter verduidelijking de volgende voorbeelden. 
1. Na een opgeslagen bal wordt een kaats geslagen. Eén van de anderen slaat dan op: de bal gaat buiten. De 

tweede opslager gaat door of mag de bal overgeven aan de derde speler, dus niet aan eerste speler die 
opsloeg toen de kaats ontstond. In een partuur van twee spelers moet na het ontstaan van een kaats de 
andere speler opslaan totdat er een tweede kaats ontstaat of er gewisseld kan worden. 

2. Bij het wisselen bij twee kaatsen maakt het niet uit welke opslager begint. Als de eerste kaats is verspeeld, is 
één van de anderen aan de beurt om de tweede kaats te verdedigen. In een partuur van twee spelers kan er 
op dezelfde manier gewisseld worden bij de eerste kaats en de tweede kaats. Daarna is de opslagkeuze weer 
vrij.  

3. Als een opslager het perk mist, mag hij de opslag doorgeven aan één van de anderen. Als ook hij mist, kan hij 
de opslag weer doorgeven aan de derde speler, maar ook aan de speler, die de eerste bal miste (er ontstond 
immers geen kaats). In een partuur van twee spelers kan na elke slag gewisseld worden, totdat er een kaats 
ontstaat.  

 
Artikel 5 Uitslag 
1. Het is de taak van een perkspeler een in het perk geplaatste bal uit het perk en over de voorlijn te slaan. Dit 

moet met één hand gebeuren. 
2. Het opslagpartuur krijgt twee punten, als: 

a. de opgeslagen bal door geen der perkspelers reglementair over de voorlijn wordt geslagen (zitbal); 
b. de opgeslagen bal door één der perkspelers op of over een zijkwaadlijn is geslagen zonder stuit 

(kwaadslag); als een speler van het opslagpartuur echter naar een dergelijke bal slaat zonder deze te 
raken, ontstaat een kaats op de plaats waar de bal de zijkwaadlijn passeert; 

c. een uitgeslagen bal een medespeler van het perkpartuur voor de eerste stuit raakt.  
3. Het perkpartuur krijgt twee punten, als de uitgeslagen bal: 

a. de bovenlijn raakt of passeert (bovenslag); 
b. een speler van het opslagpartuur raakt voor de eerste stuit, anders dan op een hand of ontblote onderarm. 

4. Een kaats ontstaat op de plaats, waar: 
a. de uitgeslagen bal, na één of meer keren in het veld te hebben gestuit, de zijkwaadlijn passeert of raakt; 
b. de uitgeslagen bal tot rust komt of wordt gekeerd tussen de voorlijn en de bovenlijn; het midden van de bal 

dient de voorlijn te zijn gepasseerd; 
c. de uitgeslagen bal na de eerste stuit een medespeler raakt; indien de bal teruggaat, ontstaat de kaats op 

de plaats waar de bal tot rust komt; 
d. de uitgeslagen bal na de eerste stuit een tegenstander raakt, anders dan op de hand of ontblote onderarm; 

vervolgt de bal zijn loop, dan ontstaat een kaats op de plaats waar de bal tot rust komt. 
5. Een uitgeslagen bal mag door een tegenstander worden teruggeslagen als aangegeven in Hfst. III, artikel 6. 
 
Toelichting 
Leden 2 en 3. Een uitgeslagen bal die kwaad of boven is, blijft dit ook als de bal zonder medewerking van één der 
spelers in het speelveld terugkeert. Dit is mogelijk, als de bal in aanraking komt met voorwerpen of personen buiten 
het speelveld, bijv. tribunes, kwaadpalen en vlaggen buiten of boven het speelveld. 
Een persoon, niet behorend tot de eigen partij of de tegenpartij, een voorwerp of dier binnen het speelveld, wordt 
geacht bij het speelveld te behoren. Het raken hiervan wordt gelijkgesteld met stuiten. 
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Artikel 6 Tussenspel 
1. Nadat een bal door een perkspeler is uitgeslagen, is het de taak van de spelers van beide parturen hem in de 

door hen gewenste richting terug te slaan. Dit terugslaan mag met één of twee handen plaatsvinden. 
2. Toekenning van twee winstpunten geschiedt aan: 

a. het opslagpartuur, als de bal wordt teruggeslagen op of over de voorlijn, ook als de bal daarna zonder 
medewerking van een speler van het perkpartuur over de voorlijn terugkeert; het midden van de bal dient 
gelijk te zijn aan de voorkant van de voorlijn of deze te zijn gepasseerd; 

b. het perkpartuur, als de teruggeslagen bal de bovenlijn raakt of passeert; 
c. de tegenpartij, als de bal rechtstreeks op of over één der zijkwaadlijnen wordt geplaatst; Hfst. III, artikel 5 

onder 2b, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing; 
d. de tegenpartij, als de bal voor de eerste stuit een speler van het eigen partuur raakt; 
e. het eigen partuur, als de bal een speler van de tegenpartij raakt voor de eerste stuit, anders dan op de 

hand of ontblote onderarm. 
 
Artikel 7 Keren 
1. Onder keren wordt verstaan het na de eerste en volgende stuit tegenhouden van een uit- of teruggeslagen 

bal. Het na de eerste stuit met de hand of ontblote onderarm keren betekent slaan van de bal. Met keren 
wordt gelijkgesteld het slaan van de bal met of na de tweede stuit. 

2. Niet toegestaan is het vangen van de bal voor de tweede stuit, het keren met een voorwerp en het gooien van 
voorwerpen met het doel de bal in zijn loop te stuiten. 
Bij overtreding krijgt de tegenpartij twee winstpunten. 

3. Het keren of slaan van de bal na de eerste stuit, nadat deze door één van de spelers van het eigen partuur is 
geslagen, is alleen geoorloofd, als dit een speler van de tegenpartij niet belemmert de bal te slaan. Wordt een 
speler van de tegenpartij belemmerd in zijn voorgenomen handeling, dan krijgt de tegenpartij twee 
winstpunten. 

 
Artikel 8 Kaatsen 
1. Een kaats ontstaat op de wijze, aangegeven in Hfst. III, artikel 5 en 6 (uitslag en tussenspel). 
2. De plaats van de kaats wordt aangeduid met een wit en een rood blokje voor respectievelijk de eerste en 

tweede kaats. Het aanmerkblokje wordt in de lengterichting van het speelveld geplaatst met het midden bij de 
plaats van de kaats. Bij de zijkwaadlijn wordt het blokje ca. tien cm binnen het speelveld geplaatst. 

3. Na de wisseling van de parturen is het de taak van het perkpartuur de bal verder te slaan dan de plaats, waar 
de kaats is. Bij passeren van de kaats krijgt het perkpartuur twee winstpunten, bij niet passeren van de kaats 
het opslagpartuur. Om te beslissen over het al dan niet passeren van de kaats, wordt het punt waar de bal tot 
rust komt of wordt gekeerd, bepaald als aangegeven in Hfst. III, artikel 5 en 6. 

4. Bij twijfel over het al dan niet passeren van de kaats zal de scheidsrechter meting toepassen. Blijkt bij meting 
dat het midden van de bal niet voorbij het midden van het aanmerkblokje is geslagen, dan is de kaats niet 
gepasseerd. De meting mag geschieden vanuit elke lijn die over de hele breedte van het speelveld is gelegd. 

 
Artikel 9 Geldigheid 
1. De bal moet met de hand of ontblote onderarm worden geslagen. De spelers mogen een kaatshandschoen 

gebruiken; de opslager alleen in het geval, aangegeven in Hfst. III, artikel 4, lid 4. 
De uitslag of terugslag is geldig als de bal voor de tweede stuit wordt geraakt. 

2. De tegenpartij krijgt twee winstpunten, indien een zich buiten het speelveld bevindende speler (zie Hfst. III, 
artikel 2, lid 1) de bal na de uitslag of terugslag raakt in het speelveld, voordat deze tot rust is gekomen. 

 
Artikel 10 Hinderen en vertragen 
Met inachtneming van het bepaalde in Hfst. III, artikel 2 (opstelling) mogen de spelers tijdens het spel elke plaats 
binnen het speelveld innemen. Een speler mag niet: 
a. zodanig positie kiezen of handelen dat een speler van de tegenpartij wordt belet op te slaan, te slaan of te 

keren; 
b. het spel onnodig vertragen. 
De scheidsrechter beslist, eventueel na advies van een keurmeester, of er sprake is van hinderen of vertragen. Het 
gehinderde partuur krijgt twee winstpunten. Bij vertraging of bij het overtreden van de regels ter bevordering van 
een vlot verloop van wedstrijden (zie Bijlage C), kan de scheidsrechter een officiële waarschuwing geven (blauwe 
kaart) of volgt uitsluiting van verdere deelname (rode kaart). 
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Artikel 11 Scheidsrechter 
1. De werkgroep scheidsrechters wijst de scheidsrechter voor de wedstrijden aan. Bij deelname van meer dan 

20 respectievelijk 40 parturen aan wedstrijden voor dames, junioren en senioren is de vereniging verplicht 
tijdig een tweede, respectievelijk derde scheidsrechter bij die werkgroep aan te vragen. Als de werkgroep niet 
tot aanwijzing van een scheidsrechter overgaat, wijst de vereniging deze aan. 

2. De scheidsrechter of de door hem aangewezen vervanger is, met inachtneming van de bepalingen van dit 
reglement, belast met de leiding van de wedstrijd en heeft het recht zowel zelfstandig, als in afwijking van de 
uitspraak van de keurmeester, te beslissen. Hij geeft aan wanneer het spel begint en zorgt voor een vlot en 
goed verloop van de wedstrijd. 

3. De vereniging is verplicht de scheidsrechter een goede verzorging te geven, dit in overleg met de 
scheidsrechter. 

4. De scheidsrechter brengt binnen drie dagen rapport uit aan het hoofdbestuur over de door hem geleide 
wedstrijd.  

5. De uitslag van deze wedstrijd is bindend. 
 
Artikel 12 Keurmeesters 
1. De vereniging draagt zorg voor voldoende keurmeesters, kaatsaanmerkers en telegrafisten. Het volgende 

aantal keurmeesters is ten minste nodig: 
opslag  - 1 
bovenlijn  - 1 
elke zijkwaadlijn  - 2 
voorlijn  - 1 
elke perkzijlijn  - 1 
elke hoekpaal bovenlijn - 1 
De scheidsrechter kan vermindering van dit aantal toestaan of vermeerdering eisen. Indien naar het oordeel 
van de scheidsrechter, op welk moment van een wedstrijd ook, onvoldoende keurmeesters aanwezig zijn, kan 
hij besluiten de wedstrijd niet door te laten gaan of voortijdig te beëindigen. Als de scheidsrechter ondanks 
een te gering aantal keurmeesters besluit de wedstrijd door te laten gaan, maakt hij daarvan melding op het 
rapportageformulier van de wedstrijd. 

2. De keurmeesters staan de scheidsrechter bij in de uitoefening van de hem opgedragen taken en dienen o.a.: 
a. te beslissen over de plaats waar op-, uit- en teruggeslagen ballen terechtkomen; 
b. de plaats te bepalen waar een kaats moet worden aangemerkt of van waaruit moet worden beslist over het 

al dan niet passeren van de kaats. 
Zij dienen zich te houden aan en kunnen slechts beslissingen nemen over de hun door de scheidsrechter 
opgedragen taak. De keurmeesters bij de opslag en de voorlijn mogen geen zitplaats binnen het speelveld 
innemen. 

3. Keurmeesters, kaatsaanmerkers en telegrafisten mogen bij het uitoefenen van hun functie kleding dragen 
waarop de naam van de sponsor van de organiserende vereniging staat vermeld. Elke categorie dient gelijke 
kleding te dragen. 
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Hoofdstuk  IV Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Kleding 
1. Bij afdelingswedstrijden is het dragen van verenigingskleuren – gelijk gekleurde wedstrijdkleding voor alle 

parturen van een vereniging - verplicht. De verenigingskleur en de eventuele wijziging daarvan moeten aan 
het hoofdbestuur worden doorgegeven. De vermelding van de naam van de vereniging op de wedstrijdkleding 
behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur. Bij de overige wedstrijden zijn de spelers verplicht te spelen in 
een zwarte sportbroek met een wit shirt, in voor elk partuur gelijk gekleurde wedstrijdkleding of andere door 
het hoofdbestuur goedgekeurde kleding. Verenigingskleuren zijn niet toegestaan. 
De scheidsrechter kan het gebruik van trainingskleding toestaan. 

2. Reclame, door spelers op het wedstrijdterrein te voeren, is alleen toegestaan na goedkeuring van het 
hoofdbestuur.  

3. Spelers zijn verplicht tijdens de wedstrijd de wedstrijd- en trainingskleding te dragen, die voor de betreffende 
wedstrijd beschikbaar wordt gesteld. Een speler die weigert de voorgeschreven kleding te dragen, wordt door 
de scheidsrechter uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

4. Het hoofdbestuur kan na overleg met een vertegenwoordiging van de spelers nadere regels vaststellen ter 
uitvoering van de leden 2 en 3. (Zie Bijlagen H1 en H2) 

 
Artikel 2 Schoeisel 
De spelers zijn vrij in de keuze van het te dragen schoeisel, mits dit naar het oordeel van de scheidsrechter geen 
gevaar voor andere spelers oplevert.  
 
Artikel 3 Kaatshandschoen 
1. Tijdens wedstrijden mogen alleen kaatshandschoenen gebruikt worden die vervaardigd zijn door 

geregistreerde kaatshandschoenenmakers.  
2.  De kaatshandschoen moet zijn gemaakt van soepel leer met een dikte van ten hoogste 2,5 mm. De 

kaatshandschoen moet sluitend om de hand passen, mag niet buiten de handpalm en de vingers uitsteken en 
dient ook op deze wijze te worden gedragen. De vingers van de kaatshandschoen mogen niet met elkaar zijn 
verbonden. De tweede en derde vingerleden (gerekend vanaf de handpalm) moeten volledig op de handpalm 
kunnen buigen, als de kaatshandschoen niet wordt gedragen. Elke behandeling die de soepelheid van het 
leer ongunstig beïnvloedt, is verboden. Het afknippen of lostornen van de vingertoppen of andere delen van 
de kaatshandschoen is niet toegestaan. 

3. Het totale gewicht van de kaatshandschoen, de sluiting (losse veter) niet inbegrepen, inbegrepen, mag bij het 
begin van de wedstrijd niet meer dan 200 gram bedragen. Tijdens de wedstrijd mag het gewicht door 
natuurlijke vochtopname (bijvoorbeeld transpiratievocht en/of regenwater) de 220 gram niet overschrijden. 

4. De tweede en derde vingerleden van de kaatshandschoen (gerekend vanaf de handpalm), met uitzondering 
van de duim, moeten aan de voor- en achterkant zijn voorzien van een perforatie met een middellijn van zes 
mm; de perforaties dienen tegenover elkaar te zijn aangebracht.  
Aan de achterkant van de kaatshandschoen mogen rond de sluiting ten hoogste vijf perforaties met een 
middellijn van maximaal twee cm worden aangebracht. 
Andere perforaties, met uitzondering van die vermeld in lid 9, zijn verboden. 

5. In of aan de kaatshandschoen mag geen enkel vreemd voorwerp worden gedragen. 
6. Een speler mag maximaal twee kaatshandschoenen op zijn naam registreren. Slechts een van de 

kaatshandschoenen mag op het speelveld voorhanden zijn om te worden gebruikt.  
7. Met de controle van de kaatshandschoen zijn de leden van de werkgroep kaatshandschoenen belast. De 

controle kan zowel voor, tijdens als direct na de wedstrijd plaatsvinden. De speler is verplicht hieraan mee te 
werken en dient beide op zijn naam geregistreerde kaatshandschoenen met bijbehorende certificaten of 
registratiekaart ter keuring aan te bieden. Als een speler weigert een kaatshandschoen te laten controleren, 
mag hij deze niet meer gebruiken. Het certificaat van de kaatshandschoen vervalt; de speler kan de 
kaatshandschoen voor hercontrole bij de werkgroep kaatshandschoenen aanbieden, waarna een nieuw 
certificaat kan worden verstrekt. 
De scheidsrechter kan controle uitoefenen op de rechtmatigheid van de kaatshandschoen die een speler 
gebruikt. Er kan, zo spoedig mogelijk na de wedstrijd, een nader onderzoek, als bedoeld in lid 16 van dit 
artikel, worden ingesteld. De kaatshandschoen wordt dan ingenomen voor de duur van het onderzoek. 

8. Een speler die niet beschikt over een geregistreerde kaatshandschoen, mag gebruikmaken van een 
geregistreerde kaatshandschoen van een ander. Uitlenen is alleen toegestaan aan een speler die zich niet 
heeft opgegeven voor de dan lopende cyclus van de ranking.  
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   Kaatshandschoen met versteviging (nap) 
9. In de handpalm mag een door het hoofdbestuur te verstrekken en gewaarmerkte versteviging van nylon 

worden aangebracht. De versteviging moet zijn aangebracht door personen of bedrijven die zijn geregistreerd 
bij de KNKB voor het maken van kaatshandschoenen. 

10. De versteviging moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. na het aanbrengen in de kaatshandschoen ten hoogste 6,5 cm lang, gemeten in het platte vlak vanaf het 

snijpunt van de binnenkant van middel- en ringvinger; 
b. niet breder dan de handpalm; 
c. een toegestane verlenging in iedere vinger, met uitzondering van de duim, tot en met het eerste vingerlid, 

gerekend vanaf de handpalm; 
d. aan de achterzijde voorzien van een door het hoofdbestuur vast te stellen merkteken.  

11. De versteviging moet door lijm vast in de kaatshandschoen worden aangebracht. De totale dikte van de 
kaatshandschoen mag ter plaatse van de versteviging inclusief de lijmlagen maximaal 7,5 mm bedragen. 
Direct onder de versteviging worden aan de voorkant van de kaatshandschoen twee perforaties met een 
middellijn van 6 mm en een onderlinge afstand van ca. 3 cm aangebracht. Deze perforaties en die in het 
tweede vingerlid van de kaatshandschoen vormen tevens de afbakening van de versteviging. 

12. De versteviging wordt op zijn plaats gehouden door een binnenvoering van soepel leer met een dikte van ten 
hoogste 1,5 mm. De voering mag in iedere vinger, met uitzondering van de duim, doorlopen tot en met het 
tweede vingerlid, gerekend vanaf de handpalm; ze mag niet doorlopen tot op de pols. De bedekking moet 
volledig worden ingenaaid. Het aanbrengen van een derde laag is niet toegestaan. Een in dikte aflopend 
polsleertje (2,5 mm – 0) bij de nap wordt toegestaan bij het maken van een kaatshandschoen. Het leertje is 
1,5 cm breed. De afstand van de nap tot de stiknaad bedraagt 2,5 cm. 
Ter controle van het merk aan de achterzijde van de versteviging wordt tegenover dit merk in de 
binnenvoering een perforatie met een middellijn van 12 mm aangebracht. Het merk moet te allen tijde 
leesbaar blijven. 

13. De spelers van de categorieën senioren en junioren maken gebruik van de kaatshandschoen die in Bijlage J 
van dit kaatsreglement is beschreven. Spelers die niet deelnemen aan de ranking mogen op de 
afdelingswedstrijden senioren en junioren gebruikmaken van de kaatshandschoen, zoals bedoeld in de leden 
1 t/m 12 van dit artikel. 

14. Bij de kaatshandschoen behoort een certificaat dat wordt ingevuld en afgegeven door de geregistreerde 
kaatshandschoenenmaker. Op het certificaat zijn de naam en het adres van de eigenaar en de door het 
hoofdbestuur te bepalen gegevens betreffende de kaatshandschoen vermeld. 
Op de kaatshandschoen brengt de geregistreerde kaatshandschoenenmaker een nummer aan op een door 
het hoofdbestuur te bepalen wijze; dit nummer wordt aan de eigenaar gerelateerd. Na goedkeuring ontvangt 
de speler een afschrift van het certificaat. Bij eigendomsovergang dient de kaatshandschoen opnieuw te 
worden gekeurd, waarbij het afschrift van het certificaat moet worden ingeleverd. Bij goedkeuring wordt een 
nieuw certificaat verstrekt; het oude vervalt. 

15. De werkgroep kaatshandschoenen mag een kaatshandschoen aan een nader onderzoek onderwerpen, zowel 
bij de keuring als na een controle, als bedoeld in lid 7 van dit artikel. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd 
door een geregistreerde kaatshandschoenenmaker in tegenwoordigheid van een lid van de werkgroep 
kaatshandschoenen. Het verwijderen van het binnenleer en de versteviging behoort tot de mogelijkheden. 
Als er geen onregelmatigheden worden geconstateerd, wordt de kaatshandschoen op kosten van de KNKB in 
de oorspronkelijke toestand teruggebracht. Is er wel sprake van een onreglementaire kaatshandschoen, dan 
dient de bezitter van deze kaatshandschoen de kosten van het nader onderzoek aan de KNKB te vergoeden. 
De kaatshandschoen wordt niet weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht; het certificaat van de 
kaatshandschoen vervalt. 

16. Veranderingen en reparaties aan kaatshandschoenen mogen alleen worden uitgevoerd door geregistreerde 
kaatshandschoenenmakers. De speler moet de kaatshandschoen na de verandering en/of reparatie voor 
herkeuring aanbieden. 

 
   Kaatshandschoen zonder versteviging 
17. Indien geen versteviging in de kaatshandschoen wordt aangebracht, mag aan de binnenzijde van de 

kaatshandschoen een bedekking van soepel leer van een lichte kleur met een dikte van ten hoogste 2 mm 
worden aangebracht. Deze bedekking mag niet breder zijn dan de handpalm en mag in iedere vinger, met 
uitzondering van de duim, doorlopen tot en met het tweede vingerlid; ze mag niet doorlopen tot op de pols. De 
bedekking moet geheel worden ingenaaid; de naad moet aan de buitenzijde zichtbaar zijn. Het aanbrengen 
van een derde laag is niet toegestaan. 
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Artikel 4 Kaatsbal 
1. Op alle wedstrijden, waarop dit reglement van toepassing is, mag uitsluitend worden gekaatst met ballen die 

door het hoofdbestuur zijn goedgekeurd. De ballen wegen ca. 24 gram, hebben een diameter van 40 mm en 
zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. 

2. De vereniging stelt voldoende ballen beschikbaar. De scheidsrechter of een door hem aan te wijzen 
functionaris verstrekt de voor een partij te gebruiken bal en kan deze zowel op eigen gezag als op verzoek 
van een speler door een andere vervangen. 
 

Artikel 5 Deelname aan wedstrijden 
1. Aan wedstrijden omschreven in dit reglement, of waarvoor het hoofdbestuur toestemming heeft verleend op 

grond van Hfst. V, artikel 2 van dit reglement, kunnen alleen spelers deelnemen die lid zijn van een bij de 
KNKB aangesloten vereniging en in het bezit zijn van een bondspas en eventueel een licentiekaart. 
De licentiekaart is bestemd voor spelers hoofdklasse en eerste klasse en wordt afgegeven door het 
hoofdbestuur. De speler moet de bondspas voor en tijdens de wedstrijd kunnen tonen. 

2. Het hoofdbestuur kan verlangen, dat spelers, die deelnemen aan door de KNKB georganiseerde trainingen, in 
het bezit zijn van een medische geschiktheidsverklaring. 
Bij deelname aan wedstrijden is het door het hoofdbestuur vastgestelde dopingreglement van toepassing. 

3. Spelers, die willen deelnemen aan wedstrijden van bij de Conféderation Internationale du Jeu de Balle 
(C.I.J.B.) aangesloten bonden, hebben hiervoor toestemming nodig van het hoofdbestuur. 
Het verzoek hiertoe moet, onder overlegging van een voorlopig contract, voor 1 september worden ingediend. 

4. Spelers, die op grond van contractuele verplichtingen regelmatig uitkomen op wedstrijden, bedoeld in het vorige 
lid, mogen niet deelnemen aan KNKB-wedstrijden, met uitzondering van internationale wedstrijden en de 
daaraan verbonden voorbereidingen. Deelname aan KNKB-wedstrijden is eerst weer mogelijk, nadat het 
hoofdbestuur hiervoor toestemming heeft verleend. 

5. Het is een speler verboden deel te nemen aan wedstrijden van niet bij de C.I.J.B. aangesloten bonden en aan 
wedstrijden, die strijdig zijn met de doelstellingen en belangen van de bond. Strijdig zijn in elk geval wedstrijden, 
die: 
a. georganiseerd worden zonder toestemming van het hoofdbestuur of het bestuur van een vereniging; 
b. gehouden worden met toestemming van een plaatselijke vereniging en waaraan geselecteerde spelers, die 

niet in de plaats van vestiging van de vereniging woonachtig zijn, deelnemen, zonder dat het hoofdbestuur 
daarvoor toestemming heeft verleend. 

6. Het hoofdbestuur kan toestaan, dat spelers van andere dan bij de C.I.J.B. aangesloten bonden deelnemen aan 
KNKB-wedstrijden. 
 

Artikel 6 Spelerscategorieën 
1. De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld in de volgende 

categorieën (spelers tot 17 jaar worden beschouwd als jeugd): 
a. meisjes en dames: 

- meisjeswelpen : nog geen 10 jaar; 
- meisjespupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schoolmeisjes : 12 en nog geen 14 jaar; 
- meisjes : 14 en nog geen 17 jaar; 
- dames : 17 jaar en ouder. 

b. jongens en heren: 
- jongenswelpen : nog geen 10 jaar; 
- jongenspupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schooljongens : 12 en nog geen 14 jaar; 
- jongens : 14 en nog geen 17 jaar; 
- junioren : 17 en nog geen 22 jaar; 
- senioren : 22 jaar en ouder. 

2. Spelers mogen zowel permanent als tijdelijk in hogere categorieën uitkomen. Zij dienen aan alle voorwaarden 
van die wedstrijden te voldoen, zoals inleg, kleding en kaatshandschoen. Dit geldt voor alle wedstrijdvormen 
(afdeling, vrije formatie en door-elkaar-loten). 

3. Het hoofdbestuur kan in een categorie één of meer klassen vormen, waarvoor aparte wedstrijden worden 
gehouden. In de categorie van de senioren kunnen spelers alleen aan de wedstrijden voor 30+ en 50+ 
deelnemen als zij op de peildatum de daarvoor geldende leeftijd hebben bereikt.  
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Artikel 7  Ranking  
1. Ranking is een puntensysteem waarbij spelers zich op basis van behaalde punten in 

vrijesamenstellingswedstrijden kwalificeren voor volgende wedstrijden. De ranking geldt voor de wedstrijden in 
de categorieën senioren en dames, in de hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse, behoudens 
afdelingswedstrijden.  
In de afzonderlijke wedstrijden worden per deelname en per gewonnen omloop gedifferentieerd punten 
toegekend.  

2. De ranking wordt bijgehouden op basis van door vrijesamenstellingsparturen behaalde punten in een serie 
vrijesamenstellingswedstrijden. De ranking van een partuur wordt bepaald op basis van het totaal aantal punten 
van de twee hoogst geklasseerde spelers van dat partuur.  Het resultaat wordt bijgehouden in een rankinglijst. 

3. Iedere maandag wordt de nieuwe rankinglijst gepubliceerd. Het toekennen van punten, waarop de nieuwe 
rankinglijst wordt gebaseerd, vindt plaats op basis van de vrijesamenstellingswedstrijden die gespeeld worden in 
de periode vanaf de maandag t/m de zondag daaraan voorafgaande. 
Deze lijst wordt gebruikt voor de indeling van vrijesamenstellings- en door-elkaar-lotenwedstrijden vanaf de 
eerstvolgende donderdag t/m de eerstvolgende woensdag daarop.  
De stand op de ranking is bepalend aan welke wedstrijden de speler dan wel zijn vrijesamenstellingspartuur 
deelneemt.  
De notering ‘uitgesloten’ in de rankinglijst betekent dat een partuur op basis van de stand op de ranking niet mag 
deelnemen aan die wedstrijd.  
De notering ‘niet geselecteerd’ betekent dat een partuur een onvoldoende hoge ranking heeft om uit te komen in 
die wedstrijd. 

4. De parturen die zich aanmelden voor de lopende cyclus van vrijesamenstellingswedstrijden worden in de ranking 
opgenomen en komen daarmee in aanmerking voor de wedstrijden die op basis van ranking worden ingedeeld. 
Spelers die zich niet voor de cyclus opgeven komen alleen in aanmerking voor de wedstrijden op de eerste en 
tweede klas met onbeperkte deelname, tenzij er sprake is van vervanging als bedoeld in Bijlage A van dit 
Kaatsreglement. 

5. Na aangifte voor de betreffende wedstrijd worden de deelnemers op basis van hun plaats op de rankinglijst in de 
juiste wedstrijd ingedeeld. 
In het digitale opgavensysteem kunnen wedstrijden worden gekoppeld, waarbij één opgave voldoende is. Er is 
alleen sprake van koppeling wanneer dit in het opgavensysteem is aangegeven. 

6. Een speler mag niet invallen in een lagere klasse dan waar hij op grond van zijn positie in de ranking  behoort uit 
te komen.  

7. De speler die niet aan de wedstrijd deelneemt en de speler die conform Bijlage A van dit Kaatsreglement 
vervangt, ontvangen geen punten voor de ranking. 
De speler die door een internationale landenwedstrijd waaraan de KNKB deelneemt, niet aan de wedstrijd kan 
deelnemen, mag afwezig zijn. Dit heeft geen invloed op de ranking. De speler krijgt de notering ‘afwezig’.  

 
Artikel 8  Wedstrijdfonds 

 Er is een wedstrijdfonds, waaruit uitkeringen kunnen worden gedaan aan verenigingen ter tegemoetkoming in de 
kosten van afgelaste wedstrijden. De Algemene Vergadering stelt het bedrag van de te betalen premie en de 
uitkering vast. Het beheer van het fonds berust bij het hoofdbestuur. 

 
Artikel 9  Inleggeld, lijst 

Voor deelname aan wedstrijden, met uitzondering van de wedstrijden hoofdklasse en 1e klasse (voor zover zij 
deel uitmaken van een cyclus) heft de vereniging of het hoofdbestuur per speler inleggeld. Bij het inleggeld is 
een lijst inbegrepen. Bij afdelingswedstrijden is beperking tot één lijst per partuur toegestaan. De Algemene 
Vergadering stelt de bedragen vast die als inleggeld en als prijs voor een lijst worden geheven.  
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Hoofdstuk  V Wedstrijden 
 
Artikel 1 Organisatie 
1. Wedstrijden kunnen worden georganiseerd door het hoofdbestuur en de verenigingen. In bijzondere gevallen kan 

het hoofdbestuur een organisatie die geen lid is van de KNKB toestemming verlenen voor het houden van een 
wedstrijd. De organisatie is dan gehouden tot naleving van dit reglement; voor vereniging dient in dat geval te 
worden gelezen organisatie. 
Het organiseren van wedstrijden heren hoofdklasse geschiedt onder door het hoofdbestuur in overleg met de 
verenigingen vast te stellen criteria. 

2. De volgende wedstrijden kunnen worden gehouden: 
a. afdelingswedstrijden: wedstrijden waarbij de parturen worden gevormd uit spelers van één vereniging; 
b. uitnodigingswedstrijden: wedstrijden waarvoor de spelers op hun functie in het partuur of als volledig partuur 

worden uitgenodigd;  
c. vrijesamenstellingswedstrijden: wedstrijden waarbij de spelers vrij zijn in de samenstelling van het partuur; 
d. wedstrijden door elkaar loten: wedstrijden waarbij de spelers door loting tot een partuur worden geformeerd. 

3. Aan een wedstrijd moeten ten minste acht parturen deelnemen. Het hoofdbestuur kan wedstrijden laten 
plaatsvinden met een kleiner aantal parturen. 

 
Artikel 2 Bijzondere wedstrijden 
1. Het hoofdbestuur kan toestemming verlenen voor het houden van wedstrijden, die niet in dit reglement zijn 

omschreven, of waarbij van de bepalingen in dit reglement wordt afgeweken. Aan de toestemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Aanvragen voor het houden van een bijzondere wedstrijd moeten bij het 
hoofdbestuur worden ingediend op de wijze vermeld in Hfst. V, artikel 5, lid 1. 

2. Bijzondere wedstrijden kunnen worden georganiseerd door het hoofdbestuur, verenigingen en organisaties die 
niet lid zijn van de KNKB. 

3. Aan een vereniging die schade ondervindt als gevolg van het houden van een bijzondere wedstrijd op een dag, 
waarop zij een wedstrijd heren hoofdklasse organiseert of had willen organiseren, kan het hoofdbestuur een 
vergoeding toekennen. 

4. De KNKB organiseert wedstrijden voor leerlingen van basisscholen. Deze wedstrijden worden besloten met een 
wedstrijd, waarin om het kampioenschap van basisscholen wordt gespeeld. Ook voor andere scholen kunnen 
wedstrijden worden gehouden. 

 
Toelichting 
Lid 1. Niet in dit reglement omschreven wedstrijden zijn o.a. wedstrijden waarbij de kaatssport wordt gedemonstreerd 
en internationale wedstrijden. Deze laatste betreffen zowel wedstrijden tussen landen van de Conféderation 
Internationale du Jeu de Balle als wedstrijden, waaraan wordt deelgenomen door leden van de C.I.J.B. 
Lid 3. Een vereniging kan schade lijden als gevolg van het gelijktijdig houden van een hoofdklassewedstrijd en een 
bijzondere wedstrijd.  
 
Artikel 3  Nederlandse kampioenschappen 
1. Het hoofdbestuur kan voor de categorieën, vermeld in Hfst. IV, artikel 6, lid 1, een afdelingswedstrijd organiseren. 

Deze wedstrijden dragen het predicaat Nederlands kampioenschap. Aan een Nederlands kampioenschap mag 
slechts één partuur per vereniging deelnemen.  

2. Voor categorieën waarvoor geen Nederlands kampioenschap wordt gehouden, kan het hoofdbestuur een 
wedstrijd door elkaar loten organiseren. 

3. Het Nederlands kampioenschap voor senioren (Bond) wordt jaarlijks op tweede pinksterdag in Franeker 
gehouden. Elke vereniging die met een partuur deelneemt aan deze wedstrijd is verplicht ten minste twee 
keurmeesters voor die wedstrijd aan te wijzen, afkomstig uit de eigen vereniging. De keurmeesters dienen de 
hele wedstrijd beschikbaar te zijn. 

4. De overige Nederlandse kampioenschappen en de in lid 2 vermelde wedstrijden worden gehouden op een door 
het hoofdbestuur te bepalen plaats en tijdstip. 

5. Het bestuur van de vereniging, waar een in dit artikel vermelde wedstrijd wordt gehouden, verleent medewerking 
bij de organisatie van die wedstrijd. De inkomsten en uitgaven van de wedstrijden komen ten bate respectievelijk 
ten laste van de KNKB. 

 
Artikel 4 Toegang tot wedstrijden 
1. Het hoofdbestuur en de verenigingen mogen entree heffen voor het bezoeken van door hen georganiseerde 

wedstrijden. 
2. Vrije toegang hebben: 

a. de spelers; 
b. bij afdelingswedstrijden één begeleider per partuur, dit op vertoon van een door het verenigingsbestuur 

getekende legitimatiekaart; 
c. de leden van het hoofdbestuur en de ereleden; 
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d. de leden van door het hoofdbestuur aan te wijzen commissies en werkgroepen; 
e. door het hoofdbestuur aan te wijzen functionarissen. 
De onder c, d en e vermelde personen dienen een door of namens het hoofdbestuur getekende legitimatiekaart 
te tonen. 

3. Leden van verdienste en dragers van het zgn. top-10 insigne hebben vrije toegang tot de Nederlandse 
kampioenschappen. 

 
Toelichting 
De in lid 2e bedoelde functionarissen zijn o.a. de scheidsrechters en personen die belast zijn met de beoordeling van 
scheidsrechters. 
 
Artikel 5 Wedstrijdagenda 
1. Verenigingen zenden voor 1 mei voorafgaande aan het jaar waarop de agenda betrekking heeft specifieke 

wensen met betrekking tot te houden wedstrijden. Het hoofdbestuur zendt de verenigingen daarna zo spoedig 
mogelijk de voorlopige wedstrijdagenda. Verenigingen kunnen binnen een aangegeven termijn daarop reageren. 

2. Na  het eventueel aanbrengen van noodzakelijke wijzigingen stelt het hoofdbestuur de officiële wedstrijdagenda 
vast voor 1 november. 

3. Wedstrijden die op grond van door het hoofdbestuur in overleg met de verenigingen vastgestelde criteria worden 
betiteld als traditionele wedstrijd of klassieker, genieten door de Algemene Vergadering te bepalen privileges. 

4. Het hoofdbestuur kan met het oog op een evenredige verdeling van wedstrijden een vereniging verplichten één 
of meer wedstrijden te organiseren. 

5. Indien dit volgens de wedstrijdagenda mogelijk is, kan het hoofdbestuur toestemming verlenen voor het houden 
van niet in de agenda opgenomen wedstrijden. Aanvragen moeten tijdig voor het houden van de wedstrijd bij het 
hoofdbestuur worden ingediend. 

 
Toelichting 
Criteria voor een traditionele wedstrijd zijn: 

 wordt meer dan 50 jaar gehouden; 
 vindt plaats op een vaste dag van het jaar; 
 is gekoppeld aan een speciale dorpsactiviteit; 
 heeft extra waarde voor de spelers; 
 kan verbonden zijn aan een bepaalde naam of prijs. 

 
Criteria voor een klassieker zijn naast de criteria die gelden voor een traditionele wedstrijd: 

 is in de loop der jaren uitgegroeid tot een speciaal evenement; 
 is van bijzondere betekenis voor de kaatssport in het algemeen; 
 heeft zich bewezen met betrekking tot: 
- grote publieke belangstelling; 
- bijzondere waardering door de spelers (grote eer een dergelijke wedstrijd te winnen); 
- bijzondere aandacht van de media. 

 
Artikel 6 Aankondiging 
Wedstrijden die voorkomen op de officiële wedstrijdagenda en die waarvoor het hoofdbestuur toestemming heeft 
verleend na het verschijnen van de agenda, worden aangekondigd op de website van de KNKB en in het 
bondsorgaan. In de aankondiging worden de in Hfst. V, artikel 5, lid 1 vermelde gegevens, de aangiftetermijn, het 
aangifteadres en het aanvangstijdstip vermeld.  
 
Artikel 7 Aangifte 
1. De aangifte dient te geschieden volgens een door het hoofdbestuur vast te stellen procedure: 

- voor afdelingswedstrijden door of namens de secretaris van de vereniging; 
- voor vrijesamenstellingswedstrijden door één van de spelers van het partuur; deze speler is verantwoordelijk 
voor de juistheid van de aangifte; 
- voor wedstrijden door elkaar loten door de speler. 

2. De aangiftegegevens dienen tot drie weken na de wedstrijddag te worden bewaard. 
3. De aangifte sluit op de dinsdag 19.00 uur.  Voor wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag sluit de 

aangifte op zaterdag om 19.00 uur. Het hoofdbestuur kan afwijking van deze termijn toestaan. 
4. Een speler mag zich slechts voor één van de op een bepaalde dag te houden wedstrijden aanmelden. 

 
Toelichting 
Lid 1. De aangifte voor alle wedstrijden gebeurt centraal bij het bondsbureau via de website van de KNKB. 
Lid 2. De gegevens moeten worden bewaard om bij eventuele strafzaken als bewijsmateriaal te dienen. 
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Artikel 8 Loting 
1. De loting geschiedt voor alle wedstrijden centraal op een door het hoofdbestuur te bepalen plaats en wijze. Het 

hoofdbestuur bepaalt voor welke wedstrijden de loting in het openbaar plaatsvindt en voor welke wedstrijden de 
vereniging zelf de loting verricht. Bij centrale loting ontvangt de vereniging zo spoedig mogelijk het resultaat van 
de loting. 

2. Bij afdelingswedstrijden, wedstrijden door-elkaar-loten en vrijesamenstellingswedstrijden komt de lijst tot stand 
door loting. Indien bij wedstrijden door-elkaar-loten niet genoeg spelers zijn voor het vormen van volledige 
parturen, blijft het partuur met het hoogste nummer incompleet. Completering vindt plaats door bijloting. 

3. De loting van de vrijesamenstellingswedstrijden en de wedstrijden door-elkaar-loten in de categorieën senioren 
en dames vindt plaats overeenkomstig de gestuurde loting, zoals genoemd in de Rankingregels. (Bijlage I).  

4. Van de loting van de parturen mag slechts worden afgeweken op aanwijzing van de werkgroep technische 
zaken. 

5. De loten zijn qua uiterlijk gelijk en onderscheiden zich slechts van elkaar door een verschillend nummer. De 
trekking geschiedt zodanig dat het voor degene die het lot trekt niet mogelijk is het nummer van het lot te 
onderscheiden. Een bij de loting aanwezige speler heeft het recht zijn eigen lot of dat van zijn partuur te trekken. 
Het voornemen hiertoe moet vóór de trekking kenbaar gemaakt worden. 

 
Toelichting 
Lid 4. Bij sommige wedstrijden en/of categorieën kan het gewenst zijn de sterkere spelers uit elkaar te loten. Dit mag 
alleen gebeuren als de werkgroep technische zaken erbij betrokken is. De werkgroep technische zaken mag spelers 
voor een eventuele A-klasse, zo mogelijk op functie, aanwijzen, alsmede de eerste spelers in de B-klasse. Ook mag 
de werkgroep technische zaken bij een wedstrijd door elkaar loten met verliezersronde de eerste spelers aanwijzen.  
 
Artikel 9 Lijst 
1. Van het resultaat der loting wordt een lijst opgemaakt, die het verloop van de wedstrijd aangeeft. De lijst bevat 

ten minste de volgende gegevens: soort wedstrijd, soort en aantal prijzen, de naam van de scheidsrechter(s), 
houder van een eventuele koningsprijs en naam en woonplaats van de spelers. 

2. Bij afdelingswedstrijden worden tevens de naam en plaats van de vereniging en de verenigingskleuren op de lijst 
vermeld. De woonplaats van de spelers blijft achterwege. 

3. Indien mogelijk worden de spelers in de volgorde "opslager - voorperkspeler - achterperkspeler" op de lijst 
geplaatst. 

4. De vereniging zendt binnen drie dagen na de wedstrijddag een bijgehouden lijst aan het hoofdbestuur. 
 
Artikel 10 Duur, onderbreking en afgelasting 
1. Een wedstrijd begint op het tijdstip dat is vermeld op de website van de KNKB. Het hoofdbestuur kan voor 

bepaalde wedstrijden vaste aanvangstijden vaststellen. De wedstrijd moet in één dag afgelopen zijn en mag niet 
worden onderbroken, tenzij bijzondere weersomstandigheden of andere gewichtige redenen uitstel of 
onderbreking noodzakelijk maken. De beslissing daartoe berust bij de consul en/of scheidsrechter. 
Een onderbroken partij wordt hervat in dezelfde situatie als voor de onderbreking,  
conform Hfst. V, artikel 10, lid 2. 

2. Een wedstrijd die afgebroken wordt: 
a. voordat de eerste omloop is afgelopen, vervalt. Op verzoek van de vereniging kan het hoofdbestuur een 

datum voor een nieuwe wedstrijd vaststellen; 
b. nadat de eerste omloop is afgelopen, wordt uitgesteld tot een door het hoofdbestuur, in overleg met de 

vereniging, vast te stellen datum; in overleg met de scheidsrechter en de spelers kan van deze regel worden 
afgeweken.  

Bij kaatsen in poules wordt de eerste omloop geacht te zijn afgelopen, als alle poulewedstrijden zijn gespeeld. 
Bij een uitgestelde wedstrijd wordt een reeds aangevangen partij hervat bij de beginstand van het lopende eerst 
en in de daarbij behorende opstelling. Als deze opstelling niet bekend is, wordt gestart in de opstelling zoals bij 
het begin van de partij. 

3. Een eenmaal begonnen partij mag niet door een speler worden opgeschort, tenzij sprake is van een blessure die 
verder spelen onmogelijk maakt. Indien een speler zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld 
verlaat, wordt dat aangemerkt als ongeoorloofde staking van het spel. 
Bij staking van de partij of de wedstrijd, om welke reden dan ook, is de scheidsrechter bevoegd te beslissen over 
de voortzetting van de partij of wedstrijd. 

4. Een vereniging kan besluiten tot afgelasting van een wedstrijd op grond van weers- of terreinomstandigheden of 
om andere gewichtige redenen. De vereniging stelt de spelers en de scheidsrechter, indien mogelijk, hiervan 
voor de aanvang van de wedstrijd in kennis en doet, onder opgaaf van reden, mededeling aan het hoofdbestuur. 
Indien de scheidsrechter reeds op het wedstrijdterrein aanwezig is, wordt de beslissing in overleg met de 
scheidsrechter genomen. 
Op verzoek van de vereniging kan het hoofdbestuur een datum voor een nieuwe wedstrijd vaststellen. 

5. De scheidsrechter kan eveneens besluiten een wedstrijd af te gelasten, indien de weers- of 
terreinomstandigheden daartoe aanleiding geven. 
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6. Het hoofdbestuur stelt nadere regels vast voor  de taken en bevoegdheden van de scheidsrechter en de 
vereniging c.q. de consul ten aanzien van het afgelasten van wedstrijden. (Zie Bijlage B)  

 
Toelichting 
Lid 2b. In sommige gevallen is het niet mogelijk of gewenst een wedstrijd uit te stellen. In dat geval is het toegestaan 
de prijzen door loting te verdelen. 
 
Artikel 11 Aanwezigheid en completering 
1. Een speler dient op het speelveld aanwezig te zijn, als zijn partuur moet spelen. Indien een speler verhinderd is 

aan een wedstrijd deel te nemen of niet op tijd aanwezig kan zijn, moet hij de scheidsrechter of een bestuurslid 
van de vereniging daarvan tijdig in kennis stellen. De scheidsrechter sluit een speler die niet aan het 
vorenstaande heeft voldaan uit van deelname aan de wedstrijd en meldt die speler bij de strafcommissie. 
Als de verhindering bekend is voor de wedstrijddag dienen geselecteerde spelers in de jeugdcategorieën bij een 
uitnodigingswedstrijd dit tijdig te melden bij de werkgroep technische zaken. 

2. Als alle spelers van een partuur ontbreken, volgt uitsluiting van dat partuur. Ontbreken beide parturen, dan wordt 
het hoogste nummer geacht de partij te hebben gewonnen en wordt het geplaatst in de volgende omloop. Dit 
partuur mag niet meespelen en wordt geacht de partij in de volgende omloop te hebben verloren. 

3. Als één speler niet aanwezig is en completering van het partuur niet mogelijk is of niet is toegestaan, zijn de 
beide overblijvende spelers op straffe van uitsluiting verplicht de partij te beginnen. Indien slechts één speler van 
het partuur aanwezig is en completering niet mogelijk is of niet is toegestaan, volgt uitsluiting van dat partuur. De 
aanwezige speler van dat partuur mag vanaf de tweede omloop wel invallen bij een ander partuur, volgens de 
daarvoor geldende regels. Lid 2 is van toepassing. 

4. Completering van een partuur is mogelijk door aanvulling, bijloting of opschuiving. Spelers mogen zich niet aan 
bijloting onttrekken. 

5. Bij afdelingswedstrijden is alleen aanvulling van het partuur mogelijk en wel door: 
- een niet op de lijst voorkomende speler van de betreffende vereniging; 
- een op de lijst -in een ander partuur van die vereniging- voorkomende speler, mits dat andere partuur eveneens 
wordt aangevuld;  
- een speler uit een partuur van dezelfde vereniging dat al heeft verloren. 
Een partuur waarvoor twee zijn aangegeven mag worden aangevuld met een niet op de lijst voorkomende 
speler, mits dat voor de aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter is gemeld. 

6. Bij vrijesamenstellingswedstrijden zorgt het partuur zelf voor aanvulling volgens nader vast te stellen regels.( Zie 
Bijlage A) 

7. Bij wedstrijden door elkaar loten in de jeugdcategorieën en bij de heren senioren 30+ en 50+ worden de parturen 
waarvan voor de aanvang van de wedstrijd bekend is dat zij door afwezigheid van spelers onvolledig zijn, 
gecompleteerd door opschuiving uit het partuur met het hoogste nummer. De laatste speler van het partuur met 
het hoogste nummer komt in de plaats van de volgens de lijst eerst afwezige speler, de voorlaatste speler op de 
plaats van de tweede afwezige speler, enz. Het partuur dat door opschuiving van spelers bij andere parturen zelf 
geen spelers meer heeft, vervalt. Als de loting van de parturen op aanwijzing van de werkgroep technische 
zaken heeft plaatsgevonden, kan op aanwijzing van deze werkgroep van de in het vorige lid opgenomen 
volgorde worden afgeweken. 

8. Wanneer geen aanvulling of opschuiving plaatsvindt, zorgt de scheidsrechter door bijloting voor completering van 
het partuur. Bij wedstrijden die behoren tot de ranking wordt overeenkomstig de rankingregels bijgeloot. Voor 
bijloting komen in aanmerking de verliezers uit de eerste serie parturen (de eerste keer de perken vol). Het 
aantal parturen waaruit wordt bijgeloot bedraagt echter niet meer dan de helft van het aantal partijen in de eerste 
omloop, naar beneden afgerond. 

9. In geval van een blessure die verder spelen onmogelijk maakt, wordt, behalve bij afdelings- en 
vrijesamenstellingswedstrijden, bijgeloot. In de eerste omloop geschiedt dit overeenkomstig lid 8. In de overige 
omlopen vindt, met inachtneming van de laatste zin van dat lid, bijloting plaats uit de op de lijst voorkomende 
spelers, die op het wedstrijdterrein aanwezig zijn. Van deze bijloting zijn uitgesloten de spelers die al een prijs 
hebben gewonnen. 

10. Wanneer een speler door de scheidsrechter wegens wangedrag van verdere deelname aan een wedstrijd wordt 
uitgesloten of een speler niet tijdig aanwezig is op het door de scheidsrechter bepaalde tijdstip voor het spelen 
van een partij in de tweede of volgende omloop, vindt geen completering plaats. 
Lid 3 is van toepassing. 

Toelichting 
Lid 7. Bij wedstrijden door elkaar loten wordt een vlot verloop van de wedstrijd bevorderd door spelers, waarvan bij de 
aanvang van de wedstrijd bekend is dat zij afwezig zijn, te vervangen door spelers uit het hoogste partuur. Voor 
spelers, waarvan na de aanvang van de wedstrijd blijkt, dat zij afwezig zijn, wordt bijgeloot. Ook wordt bijgeloot in 
parturen die door het opschuiven onvolledig raken. 
Het aantal prijzen moet in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe aantal parturen. 
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Artikel 12 Afdelingswedstrijden 
1. Spelers moeten bij afdelingswedstrijden uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Voor dames, junioren 

en senioren geldt als woonplaats de plaats waar men het feitelijk hoofdverblijf heeft. Voor de overige spelers is 
de woonplaats van de ouders maatgevend. 
Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde 
vereniging, langs de openbare weg gemeten. Het hoofdbestuur werkt dit nader uit in een bij dit reglement te 
voegen bijlage gebiedsafbakening. (Bijlage F) 
Het hoofdbestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in dit lid opgenomen verplichting. 
Spelers van door het hoofdbestuur te bepalen categorieën dienen verandering van woonplaats binnen zeven 
dagen schriftelijk aan het hoofdbestuur te melden. Een hieruit voortvloeiende aansluiting bij een andere 
vereniging is onderworpen aan de goedkeuring van het hoofdbestuur. Met ingang van de datum van de 
goedkeuring is een speler gerechtigd en verplicht voor de nieuwe vereniging uit te komen. 
Het hoofdbestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Het besluit kan één maal voor ten 
hoogste zes weken worden verdaagd. De speler wordt hiervan in kennis gesteld. Overschrijding van de termijnen 
heeft tot gevolg, dat een speler na de gestelde termijn voor de nieuwe vereniging dient uit te komen. 

2. Een speler van de jeugdcategorieën die in zijn vereniging geen afdelingspartuur van minimaal twee personen 
kan vormen, heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling voor deelname van eenlingen aan 
afdelingswedstrijden. (Zie Bijlage K) 

3. Afdelingswedstrijden kunnen worden gehouden voor door het hoofdbestuur te bepalen categorieën. Het aantal 
van deze wedstrijden bedraagt per seizoen ten hoogste een derde deel van het totaal aantal wedstrijden voor de 
betreffende categorie met een maximum van 10. In dit aantal zijn niet begrepen de Nederlandse 
kampioenschappen, de in Wommels te houden Freulepartij en de in 1987 buiten het weekeinde toegekende 
wedstrijden. 

4. Verenigingen mogen met meer dan één partuur aan een wedstrijd deelnemen. Zij moeten worden ingeschreven 
als eerste, tweede, enz. partuur. Indien alle op de lijst geplaatste spelers van een vereniging aanwezig zijn, 
moeten zij uitkomen voor het partuur waarvoor ze zijn opgegeven. 

5. Het hoofdbestuur kan toestemming verlenen tot het beperken van het aantal deelnemende parturen en kan 
hieraan voorwaarden verbinden. Zo nodig beslist de werkgroep technische zaken welke parturen voor deelname 
in aanmerking komen. 

6. Aan wedstrijden heren hoofdklasse mogen ook senioren en junioren deelnemen. Aan wedstrijden voor heren 1e 
klasse mogen senioren (met uitzondering van heren hoofdklasse) en junioren deelnemen. 

7. Een speler die de in Wommels gehouden Freulepartij voor jongens of de in Hitzum gehouden Ald-Meiers Partij 
voor meisjes heeft gewonnen, is uitgesloten van deelname aan de volgende te houden Freule- of Ald-Meiers 
Partijen.  

8. Naast door het hoofdbestuur te bepalen afdelingswedstrijden kan een wedstrijd door elkaar loten, hierna te 
noemen opstapwedstrijd, worden georganiseerd. Deze wedstrijd wordt als een aparte wedstrijd beschouwd. Aan 
de opstapwedstrijd nemen deel de spelers die zich voor deze wedstrijd hebben aangegeven en de spelers die 
zich niet hebben geplaatst voor de tweede omloop van de afdelingswedstrijd. De spelers die niet aanwezig 
waren, toen hun partuur moest spelen voor de afdelingswedstrijd, zijn uitgesloten van deelname aan de 
opstapwedstrijd. 
De eerste parturen van de opstapwedstrijd komen tot stand door loting van spelers die zich voor deze wedstrijd 
hebben aangegeven en de verliezers uit de eerste serie parturen van de afdelingswedstrijd. 

 
Toelichting  
Lid 1. Alle plaatsen in Fryslân zonder vereniging zijn op basis van de postcode aan een vereniging toebedeeld, met 
als grondslag de afstand tot de dichtstbijzijnde vereniging. Wel is rekening gehouden met historisch gegroeide 
verbanden en gemaakte afspraken tussen verenigingen. 
Uitgangspunt voor de woonplaats is het gemeentelijk bevolkingsregister. Niet in alle gevallen is dit maatgevend, bijv. 
als de feitelijke woonsituatie hiervan afwijkt. Dit kan o.a. het geval zijn bij studenten die -gedwongen- in de 
studieplaats zijn ingeschreven, maar de meeste tijd in de oude woonplaats verblijven. In dat geval bestaat eenmalig 
de keuzemogelijkheid voor de oude vereniging te blijven spelen, zolang de studie duurt. Daarvoor is ontheffing nodig 
van het hoofdbestuur. De speler moet de ontheffing aanvragen binnen zeven dagen na inschrijving in de studieplaats. 
Een gemaakte keuze kan binnen de studieduur niet worden herroepen. 
Een speler die in strijd met het bepaalde in lid 1 niet uitkomt voor de vereniging in de woonplaats, is in overtreding. 
Zodra de overtreding bekend is bij het hoofdbestuur volgt een melding bij de strafcommissie. 
Dispensatie voor jeugdspelers is mogelijk in situaties die in de praktijk onredelijk worden geacht.  
 
Bij de schriftelijke melding die verandering van vereniging tot gevolg heeft, moet de speler een verklaring van de oude 
vereniging en zo nodig van de nieuwe vereniging overleggen.  
 
Lid 3. Bij overvraging van het aantal toegestane wedstrijden beslist het hoofdbestuur over toekenning (zie ook Hfst. V, 
artikel 5, lid 1). Verenigingen die geen afdelingswedstrijd krijgen toegewezen, dienen een andere wedstrijd voor de 
betreffende categorie te houden om een volgend jaar weer voor een afdelingswedstrijd in aanmerking te komen. 
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Afdelingswedstrijden waaraan tevens een d.e.l.-wedstrijd is verbonden worden niet meegerekend bij de telling van het 
maximum aantal wedstrijden.  
Lid 8. Aan een opstapwedstrijd doen de "opstappers" en de verliezers van de afdelingswedstrijd mee. Komt een 
partuur te laat bij de afdelingswedstrijd, dan volgt reglementair uitsluiting van het partuur. Spelers kunnen daarom niet 
meedoen aan de opstapwedstrijd. Is maar één speler op tijd, dan mag deze niet de dupe worden van het wegblijven 
van medespelers. Deze speler mag daarom aan de opstapwedstrijd deelnemen. 
 
Artikel 13 Vrijesamenstellingswedstrijden 
1. Vrijesamenstellingswedstrijden kunnen worden gehouden voor door het hoofdbestuur te bepalen categorieën. 

Beperking van het aantal parturen is toegestaan tot een door het hoofdbestuur te bepalen aantal. 
 
Artikel 14 Wedstrijden door elkaar loten 
1. Wedstrijden door elkaar loten kunnen voor alle categorieën worden gehouden. 
2. Aan de wedstrijd mag een verliezersronde zijn verbonden, mits dit in de aankondiging is vermeld. Spelers die 

zich hebben aangegeven voor een zodanige wedstrijd, zijn verplicht tot deelname aan de verliezersronde. 
3. Tot de verliezersronde worden uitsluitend die parturen toegelaten die zich niet hebben geplaatst voor de tweede 

omloop van de hoofdwedstrijd. 
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Hoofdstuk VI Prijzen 
 
Artikel 1 Soorten 
1. De verenigingen zijn vrij in de keuze van de prijzen. Bij wedstrijden heren hoofdklasse vertegenwoordigen de 

eerste, tweede en derde prijs ten minste een door de Algemene Vergadering vast te stellen waarde. 
2. Als eretekens kunnen worden uitgeloofd medailles, lauwertakken, lauwerkransen, bekers, standaards, plaketten, 

wandschilden en andere daarmee door het hoofdbestuur gelijk te stellen voorwerpen. Wanneer de prijzen 
bestaan uit eretekens, worden in de verliezersronde medailles uitgeloofd. 

3. Als persoonlijke prijzen mogen extra eretekens worden uitgeloofd. 
4. Alcoholhoudende dranken mogen niet als prijs of als onderdeel van een prijs uitgeloofd worden. 
5. Bij bondswedstrijden worden naast de persoonlijke prijzen partuurprijzen toegekend aan de vereniging waarvoor 

het partuur uitkomt. Een partuurprijs bestaat uit een ereteken, als bedoeld in lid 2. 
6. Bij afdelingswedstrijden stelt het hoofdbestuur een ereteken beschikbaar voor de vereniging waarvoor het 

winnende partuur uitkomt. 
 
Artikel 2 Aantal en waarde 
1. Afhankelijk van het aantal parturen wordt onderstaand aantal prijzen toegekend. 
 

aantal parturen aantal prijzen wedstrijd aantal prijzen wedstrijd aantal prijzen  
zonder verliezersronde met verliezersronde verliezersronde 

 
 4 t/m 8 2(*) 2 1 
 9 t/m 12 3 3 2 
13 t/m 16 4 4 2 
17 t/m 24 3 3 2 (jeugd 3) 
25 t/m 32 4 4 2 (jeugd 4) 

 
Bij 33 of meer parturen wordt tevens een prijs toegekend aan de spelers van de parturen die zich hebben 
geplaatst voor de vierde omloop. Afvallende parturen uit de halve finale spelen zo nodig om de derde prijs. 

2. De spelers van de verliezende parturen in dezelfde omloop ontvangen een prijs die in nummer, uitvoering en 
waarde gelijk is. 

3. De waarde van de eerste prijs is onbepaald. De waarde van de tweede en derde prijs is respectievelijk ten 
minste twee derde en een derde van de waarde van de eerste prijs, maar is wel lager dan de hogere prijs. Een 
eventuele vierde en volgende prijs staan in redelijke verhouding tot de derde prijs. De waarde van de eerste prijs 
in de verliezersronde mag niet hoger zijn dan de waarde van de laagste prijs in de winnaarsronde. 

 
Toelichting 
Lid 1. Een afdelingswedstrijd en de daaraan verbonden opstapwedstrijd zijn twee aparte wedstrijden zonder 
verliezersronde. Bij poulekaatsen wordt bij 7 of 8 parturen wel om de 3

e
 prijs gekaatst. Zie Hfst VIII, artikel 1, lid 6.  

 
* Er wordt wel om de 3

e
 prijs gekaatst bij wedstrijden met 8 parturen in de categorie van de dames.  

 
Lid 2. Het in nummer gelijk zijn van de prijs betekent in de praktijk het volgende: 
 
totaal aantal prijzen            aantal per soort 
 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 
 
 3 1 1 1 
 4 1 1 2 
 5 1 1 1 2 
 6 1 1 1 3 
 7 1 1 2  3 
 8 1 1 2  4 
 9 1 1 1 2  4 
10 1 1 1 2  5 
11 1 1 1 3   5 
12 1 1 1 3   6 
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Artikel 3 Koningsprijs 
1. Een vereniging mag in de vorm van een wisselprijs een prijs beschikbaar stellen voor de speler van het 

winnende partuur die tot koning wordt uitgeroepen. Koning is de speler die, gerekend over de hele wedstrijd, de 
beste prestatie heeft geleverd volgens de daarvoor aangewezen koningscommissie. De speler is verplicht een 
koningsprijs in ontvangst te nemen. 

2. Voor het begin van de wedstrijd wijst de vereniging drie personen aan, die tot taak hebben de koning te kiezen. 
De namen van deze personen zijn bij de commissie onderling bekend en worden voor de aanvang van de 
wedstrijd aan de scheidsrechter medegedeeld, maar worden niet openbaar gemaakt. 

3. Na afloop van de wedstrijd kent een ieder respectievelijk 3, 2 en 1 punt(en) toe in volgorde van de geleverde 
prestatie, waarbij 3 punten worden toegewezen voor de beste prestatie. De puntentoekenning geschiedt, na 
onderling overleg van de leden van de commissie, schriftelijk aan de vereniging. 

4. Tot koning wordt gekozen degene die de meeste punten krijgt toegekend. Bij gelijk aantal punten is het aantal 
eerste plaatsen beslissend. Wordt ook dan geen beslissing verkregen, dan beslist de vereniging. De uitslag 
wordt pas bij de prijsuitreiking bekend gemaakt. 

5. De vereniging vermeldt de namen van de aangewezen personen en de uitslag op een aan de scheidsrechter te 
overhandigen formulier. De scheidsrechter zendt het formulier binnen drie dagen aan het hoofdbestuur. 

6. Als herinnering aan het winnen van een koningsprijs ontvangt de speler een ereteken. De waarde van dit 
ereteken mag niet meer bedragen dan € 50. In plaats van een koningsprijs mag een wisselprijs voor het 
winnende partuur beschikbaar worden gesteld. 

7. Voor de verliezersronde kan geen koningsprijs beschikbaar worden gesteld. 
 

Artikel 4 Bijzondere prijzen 
In bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur een vereniging toestemming verlenen andere dan de in Hfst. VI, artikel 1 
en 3 vermelde prijzen beschikbaar te stellen. Het hoofdbestuur kan hieraan voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 5 Uitreiking 
1. De prijsuitreiking vormt de afsluiting van de wedstrijd en begint zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste partij 

in een wedstrijd. Een verliezersronde is een aparte wedstrijd.  
Alle spelers die een prijs hebben gewonnen, dienen bij de gehele prijsuitreiking aanwezig te zijn. In bijzondere 
gevallen kan de vereniging, na overleg met de scheidsrechter, afwijking hiervan toestaan. 

2. De prijsuitreiking geschiedt op of in de onmiddellijke nabijheid van het speelveld. De scheidsrechter kan toestaan 
dat de prijsuitreiking op een andere plaats geschiedt, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

 
Artikel 6 Klassementen 
1. Voor elke categorie kan zowel een persoonlijk als een verenigingsklassement worden vastgesteld. De 

puntentoekenning voor de klassementen geschiedt als volgt: 
3 punten voor een eerste prijs; 
2 punten voor een tweede prijs; 
1 punt voor een derde prijs en bij de jeugd  voor een eerste prijs in een verliezersronde. 
Bij een gelijk aantal punten beslist het aantal eerste prijzen; is dit ook gelijk, dan beslist het aantal tweede prijzen. 

2. De vereniging, waarvan een partuur in een categorie de meeste punten haalt tijdens het seizoen, ontvangt een 
kampioensmedaille, mits in de categorie ten minste vijf wedstrijden zijn gehouden. 

 
Toelichting 
Lid 1. Bij bijloting of aanvulling als gevolg van een blessure houdt de geblesseerde speler het aantal punten van de 
prijs die al is behaald. Als een hogere prijs wordt behaald, krijgt de vervanger het verschil in punten tussen de 
uiteindelijk gewonnen prijs en de reeds behaalde prijs. Als dus in de halve finale wordt verloren, krijgt de invaller geen 
punten; de geblesseerde speler krijgt 1 punt (en de prijs). 
Ook als wordt gewonnen, houdt de geblesseerde speler 1 punt; de invaller krijgt 2 punten respectievelijk 1 punt, als in 
de finale wordt gewonnen respectievelijk verloren. De gewonnen prijs moet onderling worden verdeeld. 
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C. Zaalkaatsen 
 
Hoofdstuk VII Zaalkaatsen 
 
Artikel 1 Algemeen 
De onderdelen A (Inleiding) en B (Veldkaatsen) zijn op het zaalkaatsen van toepassing voor zover hierna niet anders 
is vermeld. 
Als wedstrijdterrein wordt aangemerkt de zaalaccommodatie waarin een wedstrijd wordt gehouden. 
  
Artikel 2 Terrein en inrichting, spelregels 
1. Het speelveld wordt uitgezet in een sporthal of een daarmee gelijk te stellen accommodatie. Alle lijnen worden 

door middel van verf of tape op de vloer aangebracht. De tape wordt behoorlijk bevestigd.  
Het perk wordt zodanig gelegd, dat zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden van de aanwezige verlichting 
en eventuele obstakels. 

1. De afstand tussen de grenslijnen van het speelveld en de muur en de eventueel voor het publiek te reserveren 
zit- of staanplaatsen bedraagt ten minste 1,50 m. 

2. In plaats van proppen worden markeringen gebruikt die goed zichtbaar zijn en geen gevaar voor de spelers 
opleveren. 

3. De blokjes voor het aanmerken van de kaats worden langs de zijkwaadlijn, buiten het speelveld, geplaatst.  
5. Als de bal het plafond raakt, krijgt de tegenpartij 2 punten.  
 
Artikel 3 Algemene bepalingen 
1. De spelers zijn verplicht zaalsportschoenen te dragen. 
2. De door de speler gebruikte kaatshandschoen mag zich, als deze niet wordt gedragen, niet op de vloer van het 

speelveld bevinden. 
 
Artikel 4 Inleggeld 
Voor deelname aan wedstrijden betalen spelers een door het hoofdbestuur vast te stellen bedrag. 
 
Artikel 5 Aanvraag van wedstrijden 
Aanvragen voor het houden van wedstrijden moeten uiterlijk zes weken voor de datum van de wedstrijd bij het hoofd-
bestuur worden ingediend.  
 
Artikel 6 Verkleind speelveld 
1. De afmetingen van het speelveld worden aangepast aan de mogelijkheden die de accommodatie, waarin wordt 

gespeeld, geeft. Het speelveld is ten minste 20 m breed en 40 m lang. 
2. De breedte van het perk is 3 m. De perkvoorlijn ligt op een afstand van 11 m van de achtermuur van de sporthal. 

De perkachterlijn ligt op de achtermuur, 1,5 m boven het vloeroppervlak. 
De afstand tussen de buitenste perkzijlijnen en de zijkwaadlijnen is ten minste 5 m en ten hoogste 7 m. 

 
Artikel 7 Opslag en perkopstelling bij verkleind speelveld 
1. Elk partuur dient uit 3 spelers te bestaan. Iedere speler verzorgt bij toerbeurt een eerst de volledige opslag en 

treedt dan niet op als perkspeler. De bij de aanvang gekozen volgorde dient de gehele partij te worden ge-
handhaafd. Bij wisseling in de opslagpartij vindt daardoor ook wisseling in de perkpartij plaats. De plaats in het 
perk is vrij. 

2. De opslagpartij geeft als eerste aan wie van het partuur het eerste eerst als opslager fungeert. 
 
Toelichting 
Lid 1. Een partuur moet uit drie spelers bestaan, omdat anders geen wisseling kan plaatsvinden. Bovendien kan het 
spelen met twee spelers in sommige gevallen een voordeel betekenen, wat niet de bedoeling kan zijn. 
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D. Andere wedstrijdvormen 
 
Hoofdstuk VIII  Andere wedstrijdvormen 
 
Artikel 1 Competitiekaatsen 
1. In afwijking van het bepaalde in Hfst. III, artikel 3, lid 2 wordt gespeeld in één of meer poules. Tot een aantal van 

ten hoogste twaalf parturen is kaatsen in poules toegestaan. De parturen in een poule spelen ten minste één 
partij tegen elk van de andere parturen in die poule. 

2. Indien een speler afwezig is, wordt het partuur gecompleteerd; bij het gelijktijdig houden van een wedstrijd door 
elkaar loten vindt aanvulling plaats met een deelnemer van die wedstrijd. Als completering niet mogelijk is, zijn 
de beide overblijvende spelers verplicht de partij te beginnen. 

3. Bij het spelen in twee poules van drie parturen wordt gekaatst volgens het schema zoals hieronder staat 
vermeld. De nummers 1, 2 en 3 kaatsen achtereenvolgens tegen de nummers 4, 5 en 6. Na drie partijen wordt 
bepaald welke twee parturen het beste resultaat hebben en deze parturen kaatsen een finale. 
Bij spelen in twee poules van vier vormen de nummers 1, 2, 3 en 4 poule I en de nummers 5, 6, 7 en 8 poule II. 
De eerste partijen worden gespeeld tussen de parturen met opeenvolgende nummers. De volgende partijen 
worden gespeeld tussen de respectievelijke winnaars en verliezers van de eerste partijen (winnaar tegen 
verliezer), waarna besloten wordt met de partijen tussen de parturen die nog niet tegen elkaar hebben gespeeld. 

4. Het partuur dat drie spellen behaalt, krijgt zeven punten; het verliezende partuur krijgt evenveel punten als het 
eersten behaalde. Het aantal tegeneersten is gelijk aan het aantal door de tegenpartij behaalde eersten; voor de 
verliezer is dit derhalve zes. 

5. Winnaar in een poule is het partuur dat de meeste punten behaalt. Bij gelijk aantal punten is het partuur met de 
minste tegeneersten winnaar; is dat gelijk, dan is de onderlinge partij beslissend. Als ook dat geen beslissing 
oplevert, wint het partuur met de meeste behaalde spelpunten in het laatste eerst van de partijen. Bij opnieuw 
gelijk eindigen is het partuur met de minste spelpunten tegen in de laatste eersten winnaar. Als ook dat geen 
beslissing oplevert, beslist het lot. 

6. Bij het spelen in twee poules van vier parturen spelen de winnaars van de poule om de eerste en tweede prijs en 
de nummers twee om de derde prijs.  
Bij kaatsen in meer dan twee poules wordt het wedstrijdverloop op de lijst vermeld. 

7. Het hoofdbestuur kan bij 12 parturen toestaan dat wordt gespeeld volgens het hierna vermelde schema.  
Er worden vier poules gevormd, waarbij de drie parturen uit poule A kaatsen tegen de drie parturen uit poule B 
en de parturen uit poule C tegen die uit poule D. 

 
Poule-indeling 12 parturen     Poule-indeling 6 parturen 
Poule A Poule B Poule C Poule D  
   1  4  7  10 Wedstrijdschema 

    2  5  8  11 1
e
 omloop: 1 - 4 

    3  6  9  12   2 - 5 
          3 - 6 

Wedstrijdschema     2
e
 omloop: 1 - 5 

1
e
 omloop: 1 – 4  7 – 10      2 - 6 

  2 – 5  8 – 11     3 - 4 
  3 – 6  9 – 12   3

e
 omloop: 1 - 6 

2
e
 omloop: 1 – 5  7 – 11      2 - 4 

  2 – 6  8 – 12     3 - 5 
  3 – 4  9 – 10   4

e
 omloop: Finale tussen de twee parturen 

3
e
 omloop: 1 – 6  7 – 12   met het beste resultaat na drie partijen. 

  2 – 4  8 – 10    
  3 – 5   9 – 11    

4
e
 omloop: winnaar poule A / B - winnaar poule C / D 

  tweede poule A / B  - tweede poule C / D  
  (spelen om derde prijs)    
 

Winnaar in een poule van 12 parturen is het partuur dat de meeste punten behaalt. Lid 5 is van toepassing, met 
dien verstande dat niet wordt geloot, maar dat de winnaar wordt bepaald in een partij over drie eersten. 

 
Toelichting 
Lid 2. Bij d.e.l.-wedstrijden in een A- en B-klasse wordt geloot in overleg met de t.c. Voor een vlot wedstrijdverloop 
wordt bij afwezigheid van één of meer spelers uit de A-klasse direct aangevuld uit de B-klasse. Bij de loting wordt 
direct vastgesteld welke spelers hiervoor in aanmerking komen. De opengevallen plaats(en) in de B-klasse worden 
door bijloten opgevuld. 
 
Bij de dames staan in de B-klasse de geselecteerde B-spelers als eerste van het partuur op de lijst. Niet geselec-
teerde spelers staan als nummer 2 en 3 op de lijst. Om bij bijloting in de B-klasse evenwichtige parturen te houden 
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komt voor bijloting alleen in aanmerking de speler die op de lijst dezelfde plaats in het partuur inneemt als de speler 
waarvoor wordt bijgeloot. 
 
Artikel 2 Spelen in een wisselende samenstelling 
1. Bij spelen in wisselende samenstelling worden de parturen voor elke omloop opnieuw geloot en wordt er 

gespeeld om individuele prijzen. Gespeeld worden drie omlopen; zo mogelijk heeft een speler voor elke omloop 
andere medespelers en tegenspelers. 
Bij afwezigheid van een speler wordt deze door een andere speler vervangen. Deze speler behaalt tijdens deze 
partij geen wedstrijdpunten. 

2. De spelers van het partuur dat drie spellen behaalt, krijgen zeven punten; de spelers van het verliezende partuur 
krijgen evenveel punten als er eersten werden behaald. 

3. Winnaar is de speler die de meeste punten behaalt. Is dit aantal gelijk, dan wint de speler met de minste 
tegeneersten. Is ook dat aantal gelijk, dan wint de speler met de meeste spelpunten in het laatste eerst van de 
partijen. Bij opnieuw gelijk eindigen is de speler met de minste spelpunten tegen in de laatste eersten winnaar. 
Als ook dat geen beslissing oplevert, beslist het lot. Dezelfde regeling wordt toegepast bij de toekenning van de 
overige prijzen. 

4. Per 10 spelers wordt ten minste één prijs toegekend. De speler die alle partijen heeft gewonnen ontvangt te allen 
tijde een prijs. 
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E. Strafbepalingen 
 
Hoofdstuk IX Strafbepalingen 
 
Artikel 1 Tuchtrechtspraak 
1. Aan de tuchtrechtspraak krachtens deze bepaling zijn onderworpen: de spelers, natuurlijke personen, niet zijnde 

spelers en de verenigingen die lid zijn van de KNKB. 
2. De tuchtrechtspraak binnen de KNKB wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de strafcommissie en in hoger 

beroep door de beroepscommissie. Zowel bij de schriftelijke als de mondelinge behandeling van zaken zijn ten 
minste drie leden van de commissie aanwezig. 

3. Het lidmaatschap van voornoemde commissies is onverenigbaar met een functie in het hoofdbestuur, de functie 
van scheidsrechter en het lidmaatschap van de werkgroep scheidsrechters. 

4. De leden van de strafcommissie kunnen geen lid zijn van de beroepscommissie en de leden van de 
beroepscommissie kunnen geen lid zijn van de strafcommissie. 

 
Artikel 2 Onverenigbaarheden 
1. De leden van de straf- en beroepscommissie mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien zij 

bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij in een andere functie, hetzij als lid van een vereniging die 
direct of indirect bij de zaak betrokken is. 

2. De leden die met de behandeling van een zaak zijn belast zien af van de behandeling, indien zij op persoonlijke 
gronden onvoldoende objectief tegenover de betreffende zaak staan. 

 
Artikel 3 Secretariaat 

Het hoofdbestuur voorziet in het secretariaat van de straf- en de beroepscommissie door dat toe te wijzen aan 
een medewerker van het bureau van de KNKB. 

 
Artikel 4 Overtredingen en verbodsbepalingen 
1. Overtredingen kunnen worden gepleegd door spelers, natuurlijke personen, niet zijnde spelers en verenigingen. 
2. Het is spelers verboden:  

a. een partij te staken dan wel niet aan te vangen; 
b. het speelveld te verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter; 
c. zich daadwerkelijk of lijdelijk te verzetten tegen de beslissing van de scheidsrechter of een keurmeester; 
d. zich in woord, gebaar en/of gedrag onbehoorlijk te gedragen op het wedstrijdterrein; 
e. zich op of buiten het wedstrijdterrein onbehoorlijk te gedragen ten opzichte van scheidsrechters en/of 

keurmeesters bij een wedstrijd waaraan de speler deelneemt of heeft deelgenomen; 
f. zich ten opzichte van leden van commissies, werkgroepen, het hoofdbestuur en de leden van het bestuur van 

de organiserende vereniging onbehoorlijk te gedragen; 
g. te kaatsen met een kaatshandschoen die niet voldoet aan het gestelde in Hfst. IV artikel 3 van het 

Kaatsreglement; 
h. te kaatsen in een onreglementair tenue. 
De punten d, e en f zijn eveneens van toepassing op natuurlijke personen, niet zijnde spelers. 

3. Bij overtreding van lid 2 kan de scheidsrechter een speler een officiële waarschuwing geven of uitsluiten van 
verdere deelname aan de wedstrijd. Bij overtreding op het speelveld maakt hij dat kenbaar door de speler 
respectievelijk een blauwe of rode kaart te tonen. Twee maal een officiële waarschuwing tijdens een wedstrijd 
betekent uitsluiting van verdere deelname aan die wedstrijd. De overtreding wordt aan de strafcommissie gemeld 
op het rapportageformulier van de wedstrijd. 

4. Het is spelers, natuurlijke personen, niet zijnde spelers en verenigingen, verboden te handelen in strijd met enige 
bepaling in de statuten, reglementen en de op grond van dit reglement vastgestelde nadere regels. 

5. Het is een vereniging verboden een speler toe te laten tot een door haar georganiseerde wedstrijd, waarvan zij 
weet, dat die voor deelneming aan wedstrijden is uitgesloten. 

6. In geval van overtreding van het dopingreglement wordt artikel 22 “Sancties van het dopingreglement” toegepast. 
 

Artikel 5 Straffen 
1. De strafcommissie kan een speler: 

a. een berisping opleggen; 
b. voorwaardelijk en/of onvoorwaardelijk uitsluiten van deelneming aan wedstrijden; 
c. een geldboete opleggen van maximaal € 250,-. 
Indien één van de aangewezen wedstrijden geen doorgang vindt, schuift de schorsing door naar de 
eerstvolgende wedstrijd van de categorie waarvoor de speler gerechtigd is uit te komen. 

2. De strafcommissie kan een natuurlijk persoon, niet zijnde speler, uitsluiten van het uitoefenen van zijn functie of 
een geldboete opleggen van maximaal € 250,-. 

3. De strafcommissie kan een vereniging een berisping opleggen, uitsluiten van het houden van wedstrijden of een 
boete opleggen van maximaal € 250,-. 



KNKB-kaatsreglement 2016 Pagina 27 
 

4. Op voorstel van de strafcommissie stelt het hoofdbestuur de maximumstraffen per overtreding vast. Bij cumulatie 
van overtredingen of herhaalde overtredingen binnen een termijn van drie jaar kan de strafcommissie een hogere 
straf opleggen. Een voorwaardelijke straf kan in de beoordeling van de strafmaat meegenomen worden bij de 
eerstvolgende overtreding binnen de looptijd van de voorwaardelijke straf. 

5. De strafcommissie stelt de vereniging of de speler, het hoofdbestuur en de rapporteur zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. De werkgroep technische zaken wordt zo spoedig mogelijk in kennis 
gesteld van de uitsluiting van rankingspelers. 

 

Artikel 6 Aanklacht 
1. Een aanklacht tegen een speler of een natuurlijk persoon, niet zijnde speler, wordt ingediend door: 

a. een scheidsrechter en/ of de vereniging ten aanzien van overtredingen voor, tijdens en na de wedstrijd; 
b. leden van commissies, werkgroepen en het hoofdbestuur ten aanzien van jegens hen gepleegd onbehoorlijk 

gedrag; 
c. leden van de werkgroep belast met de controle van kaatshandschoenen ten aanzien van overtredingen van 

de bepalingen omtrent de kaatshandschoen; 
d. scheidsrechters, leden en commissies of werkgroepen van het hoofdbestuur ten aanzien van niet onder punt 

a, b of c  begrepen overtredingen, met uitzondering van leden van de straf- en beroepscommissie. 
2. Een aanklacht tegen een vereniging kan worden ingediend door de scheidsrechter en het hoofdbestuur.  
 

Artikel 7 Aanhangig maken 
1. Bij het aanhangig maken door een aantekening op het rapportageformulier vermeldt de scheidsrechter:  

a. de naam, voorletter(s), en zo mogelijk adres en bondsnummer van de betrokkene; 
b. een omschrijving van de overtreding voorzien van een toelichting. 

2. Bij het aanhangig maken door een schriftelijke aangifte vermeldt de aangever zo nauwkeurig mogelijk: 
a. de overtreding; 
b. door wie, waar en wanneer de overtreding is begaan; 
c. de naam/voorletter(s), adres en eventueel bondsnummer van de eventuele getuigen. 

3. De aangever vermeldt bovendien: 
a. zijn naam, voorletter(s), adres en eventueel bondsnummer; 
b. de bron van zijn wetenschap. 

4. De scheidsrechter of de aangever zendt het rapportageformulier of de aangifte binnen zeven dagen na het 
begaan van de overtreding aan het secretariaat van de strafcommissie. 

 

Artikel 8 Rechten van de betrokkene 
1. Het secretariaat verzendt de kopie van het rapportageformulier of de aangifte met als bijlage “Hoe te handelen” 

door de aangeklaagde binnen twee werkdagen na ontvangst aan de betrokkene. (Bijlage E) 
2. De betrokkene mag schriftelijk verweer voeren. Het verweerschrift dient binnen zeven dagen na verzending van 

het rapportageformulier of de aangifte te zijn ingediend bij de strafcommissie. Indiening kan bij het secretariaat of 
door toezending per gewone post, fax of e-mail. Bij twijfel over de identiteit van de afzender kan de 
strafcommissie nazending van een getekend exemplaar per gewone post gelasten. 

3. Indien niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen, neemt de strafcommissie aan dat 
betrokkene afstand doet van het recht op verweer. 

4. Betrokkene kan in het verweerschrift aangeven of hij/zij al dan niet een mondelinge toelichting wil geven. 
5. Indien betrokkene een mondelinge behandeling wenst, is hij/zij bevoegd tijdens de gehele mondelinge 

behandeling aanwezig te zijn, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. 
6. Betrokkene kan zich in elke fase van de behandeling van een zaak laten bijstaan door een advocaat of een 

gemachtigde. 
 

Artikel 9 Behandeling van de zaak 
1. De behandeling geschiedt op grond van het rapportageformulier of de aangifte.  
2. Zaken worden in beginsel schriftelijk behandeld. 
3. De strafcommissie bepaalt of er een overtreding heeft plaatsgevonden en op grond van welk artikel. Vervolgens 

wordt definitief vastgesteld wat de strafmaat is aan de hand van de gehanteerde uitgangspunten van de 
strafcommissie en de jurisprudentie. 

4. Een mondelinge behandeling vindt plaats op verzoek van de betrokkene en/of als de strafcommissie zulks 
wenselijk acht. De strafcommissie nodigt de betrokkene en desgewenst de rapporteur uit voor de behandeling 
van de zaak. 

5. Tussen de dag van verzending van de uitnodiging en de dag van de mondelinge behandeling dienen ten minste 
vijf werkdagen te liggen, behoudens in spoedgevallen ter beoordeling van de strafcommissie. 

6. De mondelinge behandeling vindt niet plaats in het openbaar, tenzij de strafcommissie anders beslist. 
7. De strafcommissie stelt betrokkene in kennis van de zakelijke inhoud van alle op de zaak betrekking hebbende 

stukken. De betrokkene wordt waar nodig door de leden van de strafcommissie ondervraagd en in de 
gelegenheid gesteld verweer te voeren. 



KNKB-kaatsreglement 2016 Pagina 28 
 

8. Indien betrokkene wordt bijgestaan door een advocaat of gemachtigde wordt deze in de gelegenheid gesteld 
aanvullende vragen te stellen aan betrokkene. Zowel de strafcommissie als de betrokkene is bevoegd getuigen 
en deskundigen op te roepen en te (laten) horen. De strafcommissie verleent betrokkene het laatste woord. 

9. Van een mondelinge behandeling kan een zakelijk verslag worden gemaakt, dat wordt getekend door een lid van 
de strafcommissie. 

 
Artikel 10 Beraadslaging en uitspraak 
1. De beraadslaging over de zaak geschiedt terstond na sluiting van de mondelinge behandeling. 
2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 
3. De strafcommissie beslist met meerderheid van stemmen. 
4. De leden van de commissie dienen geheimhouding te bewaren over hetgeen tijdens de beraadslaging is 

besproken en over alles wat op de zaak betrekking heeft.  
 

Artikel 11 Strafmaat 
1. Bij het bepalen van de op te leggen straf(fen): 

a. worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangehouden; 
b. kan de strafcommissie eerder aan betrokkene opgelegde straffen laten meewegen. 

 
Artikel 12 Bekendmaking uitspraak 
1. De strafcommissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de 

behandeling, uitspraak.  
2. De strafcommissie stelt het formulier “uitspraak strafcommissie” op, waarin in ieder geval wordt vermeld: 

a. de datum waarop de zaak is behandeld; 
b. de geconstateerde overtreding; 
c. de straf en de motivering van de uitspraak; 
d. de wijze waarop eventueel hoger beroep kan worden ingesteld tegen de uitspraak. 

3. De strafcommissie zendt een formulier van de uitspraak strafcommissie naar betrokkene, het hoofdbestuur, de 
rapporteur en de werkgroep technische zaken in geval van uitsluiting van geselecteerde spelers. 

4. De uitspraken van de strafcommissie worden opgenomen in het jaaroverzicht persoonlijke of verenigingsstraffen, 
gepubliceerd in het bondsorgaan en op de website van de KNKB geplaatst. 

 

Artikel 13 Hoger beroep 
4. Tegen de uitspraak van de strafcommissie is schriftelijk beroep mogelijk bij de beroepscommissie. 
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 is geen hoger beroep  mogelijk, indien geen verweer is gevoerd bij de 

strafcommissie, dan wel het verweer is ingetrokken. 
3. Bij aantoonbare overmacht bij het indienen van een verweerschrift; zonder het voeren van verweer is beroep 

mogelijk:  
a. bij aantoonbare overmacht bij het indienen van een verweerschrift; 
b. als de strafcommissie een procedurefout heeft gemaakt; 
c. als na de uitspraak van de strafcommissie feiten bekend worden waarmee die commissie geen rekening heeft 

kunnen houden; 
d. bij een opgelegde straf van drie wedstrijden of meer of een boete van € 200,-- of meer. 

4. Beroep dient te worden ingesteld door de betrokkene binnen zeven dagen na verzending van de uitspraak van 
de strafcommissie. Voor verenigingen geldt een termijn van veertien dagen. 

5. Het beroepschrift moet met redenen omkleed zijn. 
 

Artikel 14  Behandeling hoger beroep 
1. De beroepscommissie verwijst een strafzaak terug naar de strafcommissie, indien nieuwe feiten aan het licht zijn 

gekomen. In de overige gevallen kan de commissie een opgelegde straf overnemen, wijzigen of vernietigen. 
2. De beroepscommissie nodigt betrokkene binnen zeven dagen na verzending van het beroepschrift uit voor een 

mondelinge behandeling, mits betrokkene daarom heeft verzocht in het beroepschrift of als de commissie dat 
wenselijk acht. 

3. De commissie kan de zaak in behandeling nemen, zodra zij alle stukken heeft ontvangen. 
4. Indien tijdig beroep is ingesteld, wordt de door de strafcommissie opgelegde straf opgeschort.  
5. De beroepscommissie bepaalt of het beroepschrift binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend.  
6. De artikelen 9, lid 6 – 9, 10, 11 en 12 zijn ook van toepassing in het kader van de beroepsprocedure. 
7. De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling 

uitspraak. In bijzondere gevallen kan de commissie een langere termijn in acht nemen. Zij geeft daarvan bericht 
aan betrokkene. 

8. Tegen de uitspraak van de beroepscommissie is geen verder beroep mogelijk.  
 

  



KNKB-kaatsreglement 2016 Pagina 29 
 

Artikel 15 Tenuitvoerlegging 
1. De tenuitvoerlegging van een straf vangt aan op het moment van de uitspraak, tenzij in de uitspraak anders is 

beslist. 
2. Indien betrokkene een verweerschrift heeft ingediend, wordt de straf opgelegd met in achtneming van twee 

tussenliggende weekenden, teneinde de mogelijkheid te geven in beroep te gaan. 
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F. Slotbepalingen 
 
Hoofdstuk X Slotbepalingen 
 
1. Verenigingen en spelers worden geacht dit reglement te kennen. 
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur. Tijdens wedstrijden berust de beslissing 

bij de scheidsrechter. 
3. Het hoofdbestuur is bevoegd wijzigingen in dit reglement aan te brengen voor zover zij geen betrekking hebben 

op de wedstrijdstructuur of zwaarwegende kaatstechnische onderwerpen en zij de financiële positie van 
verenigingen niet aantasten. 

4. In bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur dispensatie van één of meer bepalingen van dit reglement verlenen. 
5. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling in de Algemene Ledenvergadering van de KNKB. 

Wijzigingen treden in werking met ingang van de datum waarop zij zijn aangenomen, tenzij anders wordt 
bepaald. 
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BIJLAGEN KAATSREGLEMENT 2016 
 

A) Aanvulling vrijesamenstellingswedstrijden 
B) Taken en bevoegdheden kaatsconsul 
C) Regels ter bevordering van een vlot verloop van de wedstrijden 
D) Afmetingen speelveld 
E) Procedure strafrapportage 
F) Gebiedsindeling 
G) Algemene kledingvoorschriften 
H) Kledingvoorschriften heren en dames hoofdklasse en 1

e
 klasse 

I) Ranking 
J) Kaatshandschoen 
K) Deelname eenling aan afdelingswedstrijden 

 
A) Aanvulling vrijesamenstellingswedstrijden 

 
Nadere regels als bedoeld in Hfst. V art. 11. Lid 6 van het Kaatsreglement. 
 
1. In deze regeling wordt verstaan onder oorspronkelijke samenstelling van een partuur: de samenstelling van een 

partuur bij het begin van hun eerste partij in de wedstrijd. 
2. Een partuur dat zich als tweetal heeft opgegeven mag tot aanvang van de wedstrijd worden aangevuld tot een 

drietal. 
3. Een vrijeformatiepartuur moet zelf voor vervanging zorgen indien het partuur incompleet is of raakt. Een partuur 

mag op elk moment in een wedstrijd worden aangevuld. 
4. Er mag voor de vervanging van een speler geen gebruik worden gemaakt van een speler van de eigen 

wedstrijdlijst, behalve als er op dezelfde dag meerdere wedstrijden in dezelfde categorie worden gespeeld. In dat 
geval mag er vanaf de tweede omloop gebruik worden gemaakt van een speler van de eigen wedstrijd. 

5. Er geldt geen beperking in functie; een perkspeler mag invallen als opslager en omgekeerd. 
6. Na verlies van zijn partij mag een speler van een lager niveau op dezelfde wedstrijddag invallen op een wedstrijd 

van een hoger niveau. 
7. Een speler mag weigeren in te vallen. 
8. Een eenmaal uitgevallen speler mag dezelfde dag niet weer deelnemen aan een wedstrijd. 
9. Een ten opzichte van de oorspronkelijke samenstelling ingevallen speler kan niet worden vervangen. 
10. Een partuur wordt geacht de partij te hebben verloren, zodra alle spelers van de oorspronkelijke samenstelling 

uitgevallen zijn. 
11. De normale volgorde van de te spelen partijen wordt niet veranderd ten behoeve van een aanvulling. Tijdens een 

partij wordt niet op een vervanger gewacht. 
12. Een speler waarvan voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter bekend is dat hij niet tijdig aanwezig 

kan zijn, mag tijdens de wedstrijd aansluiten bij het partuur dat als tweetal begonnen is. 
13. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het hoofdbestuur. 

 
Aanvulling vrijesamenstellingswedstrijden bij jeugdwedstrijden 
Bij jeugdwedstrijden vrije formatie mag een partuur dat incompleet raakt door blessure e.d. aangevuld worden met  
a) spelers van de eigen wedstrijdlijst, die ook in de verliezersronde verloren hebben.  
b) spelers die in de tweede omloop in de winnersronde hebben verloren, mits zij nog geen prijs behaald hebben. 
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B) Taken en bevoegdheden kaatsconsul 
 
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 
of wedstrijdseries, het voorkomen van ongewenste (reis)kosten en het beperken van schade aan de terreinen. 
 
Bij de keuring moet rekening gehouden worden met de factoren die van invloed zijn 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. 
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C) Regels ter bevordering van een vlot verloop
 
van wedstrijden 

 
Uitwerking van Hfst. III, artikel 10, onder b 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 drie 

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 vijf minuten. 

 
Blessures 
3. Een blessure wordt op het speelveld behandeld als dit binnen vijf minuten kan en er verder geen andere partij aan 

de gang is. Is dat wel het geval dan vindt behandeling buiten de lijnen plaats.  
4. De scheidsrechter kan een korte behandeling buiten het speelveld toestaan. Indien deze behandeling langer duurt 

dan vijf minuten, dan verplicht hij de andere spelers het spel te hervatten.  
5. Zodra een 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 hebben de spelers van het winnende partuur maximaal 15 minuten voor ze weer 

op het speelveld moeten verschijnen. Voor de halve finale en de finale bedraagt die pauze maximaal 20 minuten. 
In bijzondere gevallen kan de scheidsrechter van het vorenstaande afwijken. Hij deelt dat mee bij het begin van 
de pauze. 

 
Drinken 
7. Drinken tijdens een partij is alleen toegestaan op momenten dat het spel stil ligt. Als het weer daartoe aanleiding 

geeft, kan de scheidsrechter drinken op andere momenten toestaan. 
 
Wisselen van kaatshandschoen 
8. Een speler kan zijn kaatshandschoen tijdens een partij alleen wisselen bij de boven.  
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D) Afmetingen speelveld (behorende bij Hfst II art. 3)    

           

Veldafmetingen in meters:         

Categorie   lengte lengte afstand afstand opslag afstand breedte breedte minimale 
of klasse   speel- perk voorlijn voorlijn vanaf opslag perk speelveld afstand 

  veld  tot boven tot mid - voorlijn tot bo-   perk tot 
    lijn denlijn  venlijn   zijlijn 

heren / jongens          
senioren / junioren 61 19 42 21 30 12 5.0 32 7.5 
senioren 30+  56 18 38 19 27 11 4.5 32 7.5 
senioren 50+ A / rest 52 16 36 18 25 11 4.5 32 7.5 
senioren 50+  B 52 16 36 18 23 13 4.5 32 7.5 
jongens A 57 17 40 20 28 12 4.5 32 7.5 
jongens rest 55 17 38 19 26 12 4.5 32 7.5 
schooljongens A 49 15 34  24 10 4.0 28 7.0 
schooljongens rest 47 15 32  22 10 4.0 28 7.0 
jongenspupillen  A 43 13 30  20 10 3.5 24 6.0 
jongenspupillen  rest 41 13 28  18 10 3.5 24 6.0 
jongenswelpen A 35 11 24  16 8 3.0 22 5.5 
jongenswelpen rest 33 11 22  14 8 3.0 22 5.5 

           

dames / meisjes          
dames   53 16 37 18.5 25 12 4.5 32 7.5 
meisjes A  49 15 34 17 24 10 4.0 28 7.0 
meisjes  rest 47 15 32 16 22 10 4.0 28 7.0 
schoolmeisjes. A  45 14 31  21 10 4.0 28 7.0 
schoolmeisjes  rest 43 14 29  19 10 4.0 28 7.0 
meisjespupillen A  39 12 27  17 10 3.5 24 6.0 
meisjespupillen rest 37 12 25  15 10 3.5 22 5.5 
meisjeswelpen A 33 11 22  14 8 3.0 22 5.5 
meisjeswelpen rest 31 11 20  12 8 3.0 22 5.5 

           
1.  De breedte van het veld geldt bij spelen in drie perken of minder.     
2.  De ruimte tussen de perken bedraagt 0.5 tot 1 meter; bij welpen tot en met de schooljongens / - meisjes is dat 0.5 meter  
3.  Als begonnen wordt met vier perken of meer dient de breedte van het speelveld te worden verminderd, zodra de 
wedstrijdsituatie dat toelaat 
4.  Elke categorie kent zijn eigen veldafmetingen. Soms verschillen die ook per klasse binnen een categorie. Als twee 
klassen of categorieën in één speelveld spelen, dan wordt de aanpassing van afmetingen beperkt tot het leggen van een 
extra opslaglijn. Geen extra bovenlijn in het veld. 
5.  Bij federatiewedstrijden is de opslagafstand 3 meter korter dan hiervoor aangegeven.   

           

Vereenvoudigde wedstrijdorganisatie        

Deze organisatie wordt toegepast bij wedstrijden voor welpen, pupillen, schooljongens, schoolmeisjes, jongens en meisjes.  
Voor de organisatie betekent het dat er geen kaatsaanmerkers zijn. Dit dienen de spelers zelf te doen.  
 
Voor de veldinrichting betekent dat: 
*  geen middenlijn           
*  geen kwaadpalen perkzijde         
*  meer dan vier perken in een veld mogelijk (jongens, meisjes en schooljeugd maximaal zes en welpen / pupillen maximaal    
acht) 
*  verplicht veld inkorten voor de finale en zo mogelijk voor de halve finale     
*  tijdens een wedstrijd worden bij windverandering de perken niet omgelegd.    
 
De vereenvoudigde wedstrijdorganisatie is niet van toepassing op NK’s , Freule- en Ald-Meiers Partij.  
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E) Procedure strafrapportage 
 

Hoe te handelen voor de aangeklaagde 
 
1.  De aangeklaagde heeft het recht binnen 7 dagen na verzenddatum (voor verenigingen 14 dagen) van het 

rapport een schriftelijk verweer bij de strafcommissie in te dienen en wordt mondeling gehoord, als daarom in 
het verweerschrift is verzocht. Tevens heeft de aangeklaagde het recht één of meerdere getuigen mee te 
nemen naar de zitting. De strafcommissie heeft eveneens het recht de aangeklaagde, de scheidsrechter of 
één of meerdere getuigen op te roepen.   

 
2. Indien de strafcommissie geen toelichting/verweerschrift heeft ontvangen, is geen beroep meer mogelijk bij de 

beroepscommissie. 
 Uitzonderingen hierop zijn: 
 a. er sprake is van aantoonbare overmacht; 
 b. er procedurefouten zijn gemaakt bij de behandeling door de strafcommissie; 
 c. de hoogte van de straf drie wedstrijden of meer is of een boete is opgelegd van € 200 of meer.  
 
 Bij een beroepsschrift als volgt te handelen: 
 
3. Ingevolge Hfst. IX, art. 4 van het Kaatsreglement kan tegen deze beslissing door de betrokken speler een 

beroep worden ingesteld bij de beroepscommissie van de KNKB. 
 Het beroepsschrift moet binnen 7 dagen na verzenddatum van de uitspraak van de strafcommissie op het 

bondsbureau aanwezig zijn (voor verenigingen is dit 14 dagen).  
 Het beroepsschrift moet met redenen zijn omkleed. De aangeklaagde wordt mondeling gehoord, als daar in 

het beroepsschrift is verzocht. 
 Tevens heeft de aangeklaagde het recht een of meerdere getuigen mee te nemen naar de zitting. De 

beroepscommissie heeft eveneens het recht de aangeklaagde, de scheidsrechter of een der meerdere 
getuigen op te roepen. 

  
Tegen de uitspraak van de beroepscommissie is geen verder beroep mogelijk. In afwachting van de uitspraak 
van de beroepscommissie wordt de straf opgeschort.  

 
4. De speler blijft in geval van schorsing te allen tijde zelf verantwoordelijk voor afmelding van eventueel reeds 

gedane aangifte voor deelname aan wedstrijden.  
 
5. De uitspraak van de straf - en beroepscommissie wordt verzonden naar: 
 1. de speler; 
 2. de rapporteur; 
 3. de secretaris van de werkgroep technische zaken; 
 4. het bondsblad. 
 
 NB. Alle correspondentie bestemd voor de strafcommissie en de beroepscommissie moet worden verzonden 

naar: 
  
 info@knkb.nl  
 
 of: 
 
 p/a Bondsbureau KNKB 
 Postbus 501 
 8800 AM Franeker 
 
 
 
  

mailto:info@knkb.nl
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F) Gebiedsindeling KNKB 

 
Achlum (8806) behoudens 8806 KA (1-9+ 2-10) en 8806 TH (4) is Hitzum;  

toegevoegd: 8861 KP nr. 7, 8862 BL, 8862 BM en 8862 CA van Harlingen, behoudens 8862 BL, 
nr.7. 

 
Akkrum (8491) toegevoegd: Terherne (8493), Aldeboarn (8495), Nes (8494), Birstum (8494), Goëngahuizen 

(8497), Akmarijp (8541), Terkaple (8542), Goingarijp (8511), Boornbergum (9212), De Wilgen 
(9213), Smalle Ee (9214), De Veenhoop (9215), Nijbeets (9245), behoudens Oude Schouw 
8491 NP is Jirnsum. 

  
Alde Leie  (9071,9072)), toegevoegd Vrouwbuurstermolen 5, 9077 SW (huidige bewoners) van 

Vrouwenparochie en Arjen Roelswei 3, 9078 PM Oude Bildtzijl. 
 
Alkmaar buren: Den Helder en Amsterdam. 
 
Amsterdam buren: Alkmaar, Hilversum, Dronten, ‘s-Gravenhage en Mijdrecht. 
 
Anjum (9133) toegevoegd: Ezumazijl (9133), Oostmahorn (9133), Lauwersoog (9976), Schiermonnikoog 

(9166). 
 
Arum (8822) 
 
Baard (8834) 
 
Balk (8561) toegevoegd: Warns (8720), Bakhuizen (8574), Hemelum (8584), Mirns (8573), Rijs (8572), 

Harich (8571), Elahuizen (8581), Oudega (DFM) (8582), Nijemirdum (8566), IJpecolsga (8554), 
Oudemirdum (8567), Sondel (8565), Ruigahuizen (8564), Wijckel (8563), Sloten (8556), Indijk 
(8553), Kolderwolde (8583). 

 
Bitgum (9044) toegevoegd: Bitgummole (9045), Sânwei 9036 VW, Menaam, Hamerenweg 1 en 5, 9077 TW 

Vrouwenparochie, Langhuisterweg 2 t/m 72 en 1 t/m 14, 9076 PS en PK en PL St. Annaparochie 
en Skrédyk 5, 9056 LL Koarnjum, zolang de huidige bewoners daar wonen. 

 
Berltsum (9041) toegevoegd: Gernierswei 9043 VX Wier, m.u.v. Kleaster Anjum, 9041 VE met de nrs 2,4,6, 13, 

15,17,19,23,27,31,35,39. Deze zijn toegewezen aan kv Ried. 
 
Blije (9171) 
 
Boazum (8635) toegevoegd: Dearsum (8644). 
 
Bolsward (8701+8702) toegevoegd: Tjerkwerd (8765), m.u.v. Hemdyk 13 en 17, 8765 PA Tjerkwerd. Die 

zijn toegewezen aan kv Wolsum met de huidige families Glam en Attema, Dedgum (8764) en 
8771 LC nr. 47 met de huidige familie Hilverda van Nijland. 

 
Broeksterwâld (9108) toegevoegd: Zwaagwesteinde (9271), Twijzelerheide (9287), De Valom (9109) 
 
Buitenpost (9285) toegevoegd: Twijzel (9286), Kootstertille (9288), Gerkesklooster (9873), Pieterzijl (9844), 

Grootegast (9860),Surhuizum (9283), Drogeham (9289), Harkema (9280), Surhuisterveen 
(9231), Boelenslaan (9233), Opende (9865), Stroobos (9870), Grijpskerk (9843), Augustinusga 
(9284), Kollum (9291), Veenklooster (9297), Kollumerzwaag (9298), Zwagerbosch (9299), 
Zwagerveen (9298), Zandbulten (9298), Lutkewoude (9292), Augsbuurt (9292) buren: 
Groningen.  

 
Burgum (9251)  toegevoegd: Oldeberkoop ( 8421), Nijeberkoop (8422), Makkinga (8423), Elsloo (8424), 

Appelscha (8426), Ravenswoud (8427), Fochtelo (8428), Oosterwolde (8431), Donkerbroek 
(8435), Zorgvlied (8437), Wateren (8438), Oude Willem (8439), Drachten (9201) tot en met 
(9207), Smalle Ee (9214), Hemrik (9215), Oudega (Sm) (9216), Nijega (9217), Opeinde (9218), 
De Tike (9219), Rottevalle (9220), Drachtster compagnie (9222), Houtigehage (9223), 
Wijnjewoude (9241), Bakkeveen (9243), Olterterp (9246), Ureterp (9247), Siegerwoude (9248), 
Frieschepalen (9249), Noardburgum (9257), Garijp (9263), Sumar (9262), Suwâld (9265), 
Eastermar (9261), Jistrum (9258). 

 



KNKB-kaatsreglement 2016 Pagina 37 
 

Burgwerd (8742)       toegevoegd: Hichtum (8743). 
 
Cornwerd (8753) toegevoegd Wons (8747), m.u.v. 8747 nr. 31 en hoger en 8747 NS 30 en 8747 NW nr. 2 en 

hoger bij Makkum, Kornwerderzand (8752), Breezanddijk (8766). 
 
Damwâld (9104) toegevoegd: Rinsumageest (9105). 
 
Deinum (9033) toegevoegd: Boksum (9031), Blessum (9032), Ritzumazijl (9033 WB+9034 XG), behoudens 

Trekwei 1-7(9033 WC) is Marsum. 
 
Dokkum (9101, 9102, 9103) toegevoegd: Aalzum (9121), Raard (9155), Bornwird (9156), Sijbrandahuis (9106). 
 
Dongjum (8808) toegevoegd: Boer (8809). 
 
Driesum (9114) toegevoegd: Westergeest (9295), Wouterswoude (9113), Oostwoud (9114), Oudwoude, Triemen 

(9296). 
 
Dronryp (9035) toegevoegd: Rijksstraatweg 1-9 +6-8 9036 JA Menaam, Mieden 2-4 9036 JB Menaam, 

Tjeppenbur 1, 8842 KX Wjelsryp, behoudens Eastryp 9, 9035 VN Menaam (huidige bewoners). 
 
Dronten buren: Hilversum, Amsterdam. Wageningen, St. Nicolaasga, Emmen. 
 
Dussen buren: Wageningen, Mijdrecht, ’s-Gravenhage. 
 
Easterein (8734) toegevoegd: Hidaard (8737); behoudens Doniadyk 2-4 + 1-9 (8737 JK) is Reahûs-Turns. 
 
Easterlittens (8835) 
 
Easterwierrum (9021) 
 
Ee (9131) toegevoegd: Kollumerpomp (9293), Engwierum (9132), Lauwerszijl (9885), Oostrum(9125), 

Jouswier(9124). 
 
Ingelum (9038) 
 
Exmorra (8759) toegevoegd: Allingawier (8758). 
 
Ferwert (9172) toegevoegd: Jannum (9107), Reitsum (9175), Ginnum (9174), Hegebeintum (9173), Lichtaard 

(9176), Jislum (9177). 
 
Folsgare (8773) toegevoegd: Nijland (8771) m.u.v. de postcodes 8771 LC nr. 47, zolang de familie Hilverda daar 

woont, voor kv Bolsward en Huniadyk 8771 KK Folsgare voor kv Reahûs-Turns en De Rige 1-a, 
8617 LA Abbega van Wolsum, zolang de huidige bewoners daar wonen en toegevoegd: 
Tjalhuizum 1 8772 KL zolang de huidige bewoners daar wonen. 

 
Franeker (8801, 8802) toegevoegd: Rijksstraatweg 2-10,1-9 8813 JH Schalsum; behoudens: Kie 1-7, 2-6 8801 PJ, 

Kiesterzijl 2-18,1-15 PH gaat naar Herbayum, m.u.v. Kiesterzijl 3, fam. Hempenius, zolang deze 
familie daar woonachtig is; Hitzumerweg 2-12, 3-11 8801 PX gaat naar Hitzum en Hitzumerweg 
1 8801 PX gaat naar Tzum. 

 
Gaast (8757) toegevoegd: Ferwoude (8761), Parrega (8763). 
 
Goënga (8628) toegevoegd: Gauw (8627), Sibrandabuorren (8647), Loënga (8631), Offingawier (8626). 

 
Goutum (9084) toegevoegd: Teerns (9085), Hempens (9086), Leeuwarden (Zuiderburen) postcodes ? .  Grens: 

Van Harinxmakanaal, weg naar Drachten en Brédyk 20 en 167, 9088 BX en BW Wirdum van 
Reduzum zolang de huidige bewoners daar woonachtig zijn. 

 
‘s-Gravenhage buren: Amsterdam, Hilversum, Wageningen, Dussen en Mijdrecht. 

Groningen buren: Anjum, Buitenpost en Emmen. 

Grou (9001) 
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Gytsjerk (9061) toegevoegd: Aldtsjerk (9064), Mûnein (9063), Oentsjerk (9062), Sânhuzen (9064), Readtsjerk 
(9067), Burdaard (9112). 

 
Hallum (9074) toegevoegd: Marrum en Westernijkerk (9073), Wânswert (9178), Tergracht (9178), behoudens 

Zuidermiedweg 7, 9074 LD gaat naar Hijum-Feinsum (huidige bewoners) 
 
Hantum (9147) toegevoegd: Hantumhuizen (9144), Hantumeruitburen (9146) en Hiaure (9148) en van Brantgum 

9153 BP nr. 2 (Durk Pieter Hiemstra) en 9153 BG, nr.2 (Dirk Pieter van der Schaaf). 
 
Harlingen (8861,8862) toegevoegd: Vlieland (8899) en Midlum (8871 en 8872); behoudens 8861 KP, 
 Ludingaweg 8862 BL en 8862 BM, Ieslumbuorren 8862 CA is Achlum, Herbayumerweg 6 (8862 

CE) en Kiesterzijl 58 (8861 KP) is Herbayum, 8862 BL nr.7 is Harlingen zolang de fam. Kramer 
daar woonachtig is en 8862 CD en LS naar Kimswerd. 

 
Hartwerd (8741) 
 
Heerenveen (8441 t.e.m.8448) toegevoegd: Oranjewoud (8453), Gorredijk (8401), Oudeschoot (8451) 

Langezwaag (8404), De Knipe (8456), Terwispel (8407), Jonkerslân (8403), Jubbega (8411), 
Oudehorne (8413), Nieuwehorne (8414), Vegelinsoord (8467), Oudehaske (8465), Bontebok 
(8415), Delfstrahuizen (8508), Sint Johannesga (8464), Rottum (8461), Nieuweschoot (8452), 
Oranjewoud (8453), Mildam (8454), Katlijk (8455), Rotstergaast (8462), Rotsterhaule (8463), 
Nijehaske (8466), Haskerdijken (8468), Nieuwebrug (8469), Wolvega (8471, 8472), 
Oldeholtpade (8474), Nijeholtpade (8475), Ter Idzard (8476), Oldeholtwolde (8477), Sonnega 
(8478), Oldetrijne (8479), Nijetrijne (8481), Spanga (8482), Scherpenzeel (8483), Langelille 
(8484), Munnekeburen (8485), Oldelamer (8486), Nijelamer (8487), Nijeholtwolde (8488), 
Slijkenburg (8489), Haskerhorne (8506), Ouwsterhaule (8513), Ouwster-Nijega (8513), 
Oldeouwer (8515), Rohel (8507), Terband (8449), Luinjeberd (8459), Gersloot (8457), Luxwoude 
(8405), Tijnje (8406), 

 Lippenhuizen (8408), Tjalleberd (8458), Langedijke (8425), Haule (8432), Haulerwijk (8433), 
Waskemeer (8434), Hoornsterzwaag (8412), Kortehemmen (9211) 

 Beetsterzwaag (9244) Buren: Dronten. 
 
Herbayum (8807) toegevoegd: Kie 1-7 en 2-6 8801 PJ van Franeker Kiesterzijl 1-15 en 2-18, 8801 PH van 

Franeker Herbayumerweg 6, 8862 CE en Kiesterzijl 58, 8861 KP van Harlingen. 
 
Hijum-Feinsum (9053, 9054), toegevoegd Zuidermiedweg 7, 9074 LP van Hallum (huidige bewoners). 
 
Hilversum buren: Dronten, Wageningen, Amsterdam en Mijdrecht. 
 
Hitzum (8805) toegevoegd: Dearsum 4, 8806 TH van Achlum, Sopsum 1-9 en 2-10, 8808 KA van Achlum, 

Hitzumerweg 1-11 en 2-12, 8801 PX van Franeker, behoudens Hitzumerweg 1 + 4, 8801 PX 
Franeker, deze vallen onder Tzum, bij verhuizing van de huidige families ontstaat een nieuwe 
situatie, waarna een nieuwe afweging plaatsvindt. 

 
Holwerd (9151) toegevoegd: Brantgum (9153), Foudgum (9154), Waaxens (9152), Ameland (9161 t/m 9164), 

m.u.v. Brantgum 9153 BP nr. 2 (Durk Pieter Hiemstra) en 9153 BG, nr.2 (Dirk Pieter van der 
Schaaf). 

 
Hommerts-Jutrijp (8622, 8623) toegevoegd: Heeg ((8621) inclusief Osingahuizen, Nijezijl en Lytshuzen, horende 

bij Heeg), Gaastmeer (8610-8611), 8614 Oudega (SWF) en 8551 Woudsend. 
 
Huizum Gebied binnen Leeuwarden begrensd door Potmarge, spoorlijnen Groningen-Leeuwarden resp. 

Leeuwarden-Harlingen en Van Harinxmakanaal (postcodes nog aan te geven). 
 
Húns (8832) toegevoegd: Leons (8833) en Hoptille (9027 BA). 
 
Hurdegaryp (9254) toegevoegd: Veenwouden (9269). 
 
Itens (8735) toegevoegd: Hinnaard (8844), Lytsewierrum (8642), Greate Wierum (8642) behalve Greate 

Wierum 1 en 3 en Ivige Leane 2, 2s en 4 bij Reahûs-Turns, Rien (8641). 
 
Jellum-Bears  (9025, 9026), toegevoegd Hilaard (9027) m.u.v. Hoptille (9027 BA) naar Húns. 
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Jelsum-Koarnjum- (9055, 9056, 9057) behoudens Skrédyk 5, 9056 LL Koarnjum behoort bij Bitgum.  
Britsum 
 
Jirnsum (9011) toegevoegd: Oudeschouw 8491 NP, Akkrum; behoudens: Rijksweg 2, 9011 XA is Raerd en 

Grienedyk 4, 9014 CJ Tersoal en Butlânswei 3, 9013 BD Poppenwier, zolang de families Bakker 
en Odinga hier woonachtig zijn. 

 
Jorwert (9023) 
 
Kimswerd (8821) toegevoegd Harlingen 8862 CD en 8862 LS. 
 
Leeuwarden Leeuwarden behoudens gebieden toegewezen aan; Lekkum, Huizum en Goutum. 
 
Lekkum (9081) Gebied wordt begrensd door Dokkumer Ee en Bonkevaart (Bullepolder is Lekkum); toegevoegd: 

Snakkerburen (9083), Miedum (9082), Wyns (9091). 
 
Lollum-Waaxens (8823, 8845): behoudens Bayumerleane, 8823 SH hoort bij Tzum. 
 
Makkum (8754)   toegevoegd: Idsegahuizum (8755), Piaam (8756), Wons 8747 NR 31 en hoger en 8747 NS 30 

en hoger en 8747 NW nr 2. 
 
Mantgum (9022) 
 
Marsum (9034) toegevoegd: Trekwei 1-7, 9033 WC van Deinum; behoudens Ritzumazijl, 9034 XC is Deinum. 
 
Menaam (9036) behoudens: Rijksstraatweg 1-5 en 6-8 (9036 JA) is Dronryp, De Mieden 2-4 (9036 JB) is 

Dronryp, Sânwei (9036 VW) is Bitgum; toegevoegd Eastryp 8 9035 VN van Dronryp (huidige 
bewoners) 

 
Mijdrecht buren: Amsterdam, Hilversum, ‘s-Gravenhage en Hank-Dussen. 
 
Minnertsga (9047) 
 
Morra-Lioessens (9134, 9135) 
 
Niawier-Metslawier (9138, 9123) toegevoegd: Oosternijkerk (9137), Wetzens (9122). 
Oosternijkerk 
 
Oosterbierum (8854) toegevoegd: Kloosterlidlum (8853), behoudens Mûntsewei 7, 8853 XN, hoort bij Tzummarum 

(huidige bewoners). 
 
Oude Bildtzijl (9078)  toegevoegd: Nieuwe Bildtzijl (9078), met uitzondering van Arjen Roelswei 3, 9078 PM Oude 

Bildtzijl, hoort bij Alde Leie. 
 
Peasens-Moddergat (9136, 9142) toegevoegd: Nes (9143). 
 
Peins (8812) 
 
Pingjum (8749)  
 
Raerd (9012) toegevoegd: Poppenwier (9013) en Tersoal (9014), Rijksweg 2, 9011 XA Jirnsum en m.u.v. 

Grienedyk 4, 9014 CJ Tersoal en Bûtlânswei 3, 9013 BD Poppenwier zolang de families Bakker 
en Odinga hier woonachtig zijn. 

 
Reahûs-Turns (8632, 8736) toegevoegd Thaborwei 8-10 + 19-25 8633 WS van Ysbrechtum en Doniadyk 2-4 en 1-9 

8737 JK van Easterein en 8642 Greate Wierum 1 en 3 Nijlânsdyk 1 en 2 en Ivige Leane 2, 2a en 
4 van Itens en Huniadyk 8771 KK van Folsgare. 

 
Reduzum (9008) toegevoegd: Idaerd (9007), Friens (9009) en Wytgaard(9089) mu.v. van Brédyk 20 en 167, 9088 

BX en BW Wirdum zijn toegevoegd aan Goutum, zolang de huidige bewoners daar wonen. 
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Ried (8811) toegevoegd Donjumerweg 11-a, 8809 SW Boer van Dongjum, zolang de huidige bewoners daar 
woonachtig zijn en Kleaster Anjum, 9041 VE met de nrs 2,4,6, 13,15,17,19,23,27, 31, 35,39 van 
kv Berltsum.  

 
Schalsum (8813) behoudens: Rijksstraatweg 1-9 en 2-10, 8813 JH hoort bij Franeker. 
 
Scharnegoutum (8629) 
 
Schettens-Longerhouw (8744, 8745) toegevoegd: Schraard (8746). 
 
Skingen-Slappeterp (8816, 9037) 
 
Sexbierum (8855) toegevoegd: Pietersbierum (8856). 
 
Sneek (8601 t/m 8608) toegevoegd: Oppenhuizen (8625), Uitwellingerga (8624). 
 
Spannum (8843) 
 
St. Annaparochie (9076) omvat tevens: Nieuwe Bildtdijk, Oude Bildtdijk, Nij Altoena, Zwarte Haan, m.u.v. 

Langhuisterweg 2 t/m 72 en 1 t/m 14, 9076 PS en PK en PL voor Bitgum. 
 
St. Jacobiparochie (9079) toegevoegd: Westhoek (9075). 
 
St. Nicolaasga (8521)  toegevoegd: Idskenhuizen (8523), Doniaga (8516), Tjerkgaast (8522), Eesterga (8534), 

Follega (8535), Lemmer (8531), Oosterzee (8536), Bantega (8538), Koufurderrige (8529), 
Boornzwaag (8526), Legemeer (8527), Teroele (8524), Echten (8537), Echtenerbrug (8539), 
Langweer (8525), Dijken (8528), Scharsterbrug (8517), Broek (8512), Snikzwaag (8505), Joure 
(8501). 

 
Stiens (9051) 
 
Ternaard (9145) toegevoegd: Wierum (9141). 
 
Tytsjerk (9255) toegevoegd: Ryptsjerk (9256). 
 
Tzum (8804) toegevoegd: Bayumerleane, 8823 SH Lollum en Hitzumerweg 1 8801 PX van Franeker. 
 
Tzummarum (8851) toegevoegd: Firdgum (8852) en Mûntsewei 20, 8853 XN Klooster Lidlum van Oosterbierum 

(huidige bewoners). 
 
Vrouwenparochie (9077) m.u.v. Vrouwbuurtstermolen 5, 9077 SW (huidige bewoners) voor Alde Leie m.u.v. 

Hamerenweg 1 en 5 9077 TW Vrouwenparochie aan Bitgum met de huidige bewoners.  
 
Wageningen buren: Hilversum, ’s-Gravenhage, Dronten en Dussen. 
 
Weidum (9024) 
 
Wergea (9005) toegevoegd: Warten (9003), Warstiens (9004), Earnewâld (9264), Domwier (9005), Eagum 

(9006), Wirdum (9088 en Swichum (9087). 
 
Wier (9043) behoudens :Gernierswei, 9043 VX, is Berltsum. 
 
Winsum (8831)  
 
Witmarsum (8748) 
 
Wiuwert-Britswert (8636, 8637) 
 
Wjelsryp (8842) toegevoegd Bayum (8841), behoudens Tjeppenbur 1, 8842 KX Wjelsryp naar Dronryp. 
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Wolsum (8774) toegevoegd: Abbega (8617), Blauwhuis (8615), Westhem (8616), Greonterp (8658), Sanfirden 
(8613), Idzega (8612), Gaastmeer (8611) m.u.v. De Rige 1-a, 8617 LA Abbega aan Folsgare, 
zolang de huidige bewoners hier wonen, inclusief Hemdyk 13 en 17, 8765 PA Tjerkwerd met de 
huidige families Galama en Attema van kv Bolsward. 

 
Wommels (8731) toegevoegd: Kûbaard (8732), Iens (8733). 
 
Workum (8711) toegevoegd: Hindelopen (8713), Nijhuizum (8775), Hieslum (8762), Brandeburen (8724), 

Heidenschap (8724), Koudum (8723), Molkwerum (8722), Stavoren (8715). 
 
Wijnaldum (8857) 
 
IJlst (8651) toegevoegd: Oosthem (8618), Smallebrugge (8552). 
 
Ysbrechtum (8633) toegevoegd Tjalhuizum (8772), behoudens nr. 1, aan Folsgare, zolang de huidige bewoners 

(Hettinga) daar wonen en Thaborwei 8-10 + 19-25 8633 WS naar Reahûs-Turns. 
 
Zurich (8751) 
 
Zweins (8814) 
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G)  Kledingvoorschriften algemeen 
 
Nadere regels als bedoeld in Hfst. IV artikel 1, lid 4 van het Kaatsreglement voor spelers en functionarissen. 
 
1. Zolang een jeugdspeler 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. 

2. Bij selectiewedstrijden in de jeugdcategorieën is uitsluitend het dragen van de wedstrijdshirts met het logo van de 
hoofdsponsor toegestaan, mits die kleding beschikbaar is.  

3. 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. 

4. 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.  
Op de te voeren sponsorafdrukken is het volgende van toepassing: 

a. geen gebruik van fluorescerende kleuren; 
b. geen tabaks- en/of alcoholreclame; 
c. geen uitingen die op wijzen op een politieke en/of godsdienstige gezindheid; 
d. geen uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; 
e. geen uitingen die in strijd zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen; 
f. geen uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie. 

5. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.  
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H) Kledingvoorschriften heren en dames hoofdklasse en 1
e 
klasse 

 
Nadere regels als bedoeld in Hfst. IV, artikel 1, lid 4 van het Kaatsreglement voor vrijeformatie- en door-elkaar-
lotenwedstrijden heren en dames hoofdklasse en heren en dames 1

e
 klasse. 

 
Begripsbepalingen 

Wedstrijdterrein: het terrein met bijbehorende accommodatie, waarop een wedstrijd wordt gehouden. 
Speelveld: het gedeelte van het wedstrijdterrein waarop wordt gekaatst. 

 
1.  Wedstrijdkleding 
1.1  De wedstrijdkleding bestaat uit de zgn. KNKB-kledinglijn: 

a. een trainingspak;  
b. een wedstrijdshirt;  
c. een wedstrijdbroek.  

 
1.2 Op de trainingsbroek mogen op de rechter pijp maximaal twee reclame-uitingen van een partuursponsor 

worden gedragen, elk ter grootte van maximaal 140 cm². 
1.3 Op het wedstrijdshirt en de trainingsjas worden enkel reclame-uitingen van de hoofdsponsor gevoerd. 
 
1.4 Op de wedstrijdbroek mag op de linker pijp een logo van een partuursponsor worden gedragen ter grootte van 

maximaal 70 cm², terwijl op de achterzijde een reclame-uiting van een partuursponsor mag worden gevoerd 
ter grootte van maximaal 140 cm². 

 
1.5 Bovenstaande reclame-uitingen mogen niet te overheersend zijn ten opzichte van de reclame-uitingen van de 

hoofdsponsor. De reclame-uitingen van sponsoren op de wedstrijdkleding dienen vooraf ter beoordeling aan 
de hoofdsponsor te worden voorgelegd.  

 
1.6  Het is de spelers niet toegestaan, gedurende het dragen van de wedstrijdkleding, kledingstukken (hoofd- en 

polsbanden, petten, sokken ed.) te dragen met uitingen van andere sponsoren. 
 
2.  Vergoeding aan KNKB 
2.1 De speler betaalt per jaar voor elke partuursponsor een nader overeen te komen bedrag aan de KNKB. Het 

hoofdbestuur stelt deze bedragen jaarlijks vast.  
 

3. Dragen van de wedstrijdkleding 
3.1  Vanaf de warming-up voor de wedstrijd tot en met de prijsuitreiking draagt een speler op het wedstrijdterrein 

uitsluitend de wedstrijdkleding. Op het speelveld wordt alleen het wedstrijdshirt en de wedstrijdbroek 
gedragen.  
 

3.2 De speler die niet meer deel uitmaakt van de wedstrijd wordt ontheven van de verplichting van art. 3.1.  
  

3.3 Voor de finale uitgeschakelde spelers die wel een prijs hebben, dienen in wedstrijdkleding zoals genoemd in 
art. 3.1, dan wel in het trainingsjack van de hoofdsponsor bij de prijsuitreiking te verschijnen. 

 
3.4  Het dragen van de wedstrijdkleding is verplicht tijdens: 

a. televisieopnamen en -interviews op wedstrijddagen overeenkomstig art. 3.1; 
b. voor de dames: de loting van de Dames-PC; voor de heren: de loting van de PC. 
c. andere door het hoofdbestuur aan te wijzen officiële gelegenheden. 

  

4. Reclame-uitingen 
4.1  Op de te voeren sponsorafdrukken is het volgende van toepassing: 

a. geen gebruik van fluorescerende kleuren; 
b. geen tabak- en/of alcoholreclame; 
c. geen uitingen die op enigerlei wijze de voorkeur voor een politieke en/of godsdienstige  
    gezindheid aangeven; 
d. geen uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; 
e. geen uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen; 
f. geen uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie; 
g. geen uitingen van sponsors die behoren tot banken en verzekeringmaatschappijen; 
h. geen uitingen van concurrerende bedrijven van St. FB Oranjewoud en de aan hen gelieerde  
    bedrijven NDC mediagroep BV (mediabedrijf) en FGD Assurantiën BV (assurantiebedrijf) en  
    Greenmove Technologies BV.  
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5.  Verplichtingen en faciliteiten 
 
5.1 Een speler is verplicht op de volgende gelegenheden te 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). 
d. bij de dames: de loting van de Dames-PC; bij de heren: de loting van de PC. 
 

5.2 De hoofdsponsor blijft eigenaar van de wedstrijdkleding. Na afloop van het contract gaat de kleding retour 
naar de hoofdsponsor. Gedurende de contractperiode is de speler, die niet meer gebruikmaakt van de 
wedstrijdkleding, verplicht deze kleding aan de KNKB te retourneren. Gebruikers die kleding niet inleveren zijn 
verplicht tot betaling van de aanschafwaarde. Het herstel van kapotte kleding is voor rekening van de KNKB, 
tenzij de gebruiker nalatigheid kan worden verweten. 

 
6.  Faciliteiten aan partuursponsors 
6.1 Voor sponsoren die een reclame-uiting op de wedstrijdkleding hebben, stelt het hoofdbestuur de volgende 

faciliteiten beschikbaar: 
a. 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; 
b. per sponsor twee passe-partouts voor bezoek aan hoofdklaswedstrijden, met uitzondering  
     van de PC. Het aantal passe-partouts voor deze sponsors is per partuur max. vier.  
 

7. Sancties 
Controle op naleving van deze kledingvoorschriften geschiedt door kaderleden 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. 
Daarnaast behoudt het hoofdbestuur zich het recht voor om de met de hoofdsponsor overeengekomen boete 
van € 450 per overtreding van het sponsorcontract op de overtreder te verhalen.  

 
8. Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur. 
 
 
N.B. De strafcommissie hanteert de volgende normen: 
a. zonder geldige reden niet aanwezig bij één van de gelegenheden vermeld in lid 5 een boete van ten hoogste € 250; 
b. niet correct dragen van wedstrijd- of sponsorkleding een boete van ten hoogste € 250; 
c. naast de boete kan uitsluiting van wedstrijden worden bepaald. 
 
  

http://www.knkb.nl/
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I)  Ranking 
 
Deelname- en omlooppunten 
Het puntenaantal is gebaseerd op de laatste acht wedstrijden. 
In de navolgende matrix is de hoogte van de deelname- en omlooppunten aangegeven: 
 
Matrix dames en heren 
 

  Omlooppunten    

 
Deelname- 
punten 
 

  
8 parturen 
3 omlopen 

 
9-16 parturen 
4 omlopen 

 
17-32 parturen 
5 omlopen 

 
> 32 parturen 
6 omlopen 

 
40 

 
hoofdklasse 
 

 
40 

120:3=40 
 

 
30 

120:4=30 
 

 
24 

120:5=24 
 

 
20 

120:6=20 
 

 
30,1 

 

 
1

e
 klasse 

 
26,7 

80:3=26,7 
 

 
20 

80:4=20 
 

 
16 

80:5=16 
 

 
13,3 

80:6=13,3 
 

 
20,2 

 

 
2

e
 klasse 

 
20 

60:3=20 
 

 
15 

60:4=15 
 

 
12 

60:5=12 
 

 
10 

60:6=10 
 

 
Toelichting: 

- Bij gelijke stand staat het partuur dat stijgt hoger op de rankinglijst dan het partuur dat daalt of gelijk blijft. 
- Een staand nummer geldt als gewonnen omloop. 
- Indien op de wedstrijddag geen dames of heren hoofdklassewedstrijd wordt georganiseerd maar wel een 1

ste
 

en/of 2
de

 klasse wedstrijd, mogen de spelers van de hoogste tien gerankte parturen bij de heren en de 
hoogste acht gerankte parturen bij de dames daar niet aan deelnemen.  

 
Start seizoen 2016 
De rankinglijsten aan het begin van seizoen 2016 zijn gebaseerd op de punten van de laatste acht wedstrijden van 
seizoen 2015.  
 

Gestuurde loting 
Met betrekking tot de gestuurde loting voor de rankingwedstrijden is het volgende bepaald: 
 
Vrije Formatie beperkt (10 parturen bij de heren, 8 parturen bij de dames): 
De parturen hebben in de eerste omloop te maken met het systeem van wisselende tegenstanders.  
 
Vrije Formatie (overige): 
Bij de dames en de heren wordt per vier parturen van de te loten lijst één partuur uitgezet. De hoogst geklasseerde 
parturen op de ranking komen voor uitzetten in aanmerking. De loting van deze uitgezette parturen per blokje van vier, 
geschiedt willekeurig. Hierna worden de overige parturen ingeloot.  
De  gestuurde loting is niet van toepassing op de Dames-PC en Heren-PC.  
 
Door-elkaar-loten beperkt: 
Spelers die deelnemen aan wedstrijden door-elkaar-loten-beperkt worden op functie geloot.  
 
Door-elkaar-loten onbeperkt: 
Spelers die zich hebben opgegeven voor een cyclus van rankingwedstrijden worden op functie geloot; andere spelers 
zoveel mogelijk. Indien bij deze wedstrijden meer spelers van een bepaalde functie zijn dan parturen, dan wordt er 
volgens de volgorde van ranking op functie geloot. 
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Cycli 2016 HEREN Ho Kl, He 1
e
 Kl en He 2

e
 Kl: 

 
1

e
 cyclus > begin seizoen 2016 t/m zondag 19 juni 

 
2

e
 cyclus > zaterdag 25 juni t/m woensdag 3 augustus (PC) 

 
Stelmoment: opgave voor de 2

e
 cyclus: maandag 20 juni  tot 14:00 uur. 

 
3

e
 cyclus > zaterdag 6 augustus t/m einde seizoen 

 
Stelmoment: opgave voor de 3

e
 cyclus: maandag 1 augustus tot 14:00 uur. 

 
Keats-off 2016: Voor de heren senioren wordt op donderdag 28 juli de Keats-off gehouden. Hieraan nemen deel de 

parturen 16 tot en met 19 van de ranking op basis van de wedstrijden t/m zondag 24 juli. De winnaar 
wordt aangewezen als 16

e
 partuur van de PC. 

 
 
Cycli 2016 DAMES Ho Kl en Da 1

e
 en 2

e
 Kl: 

 
1

e
 cyclus > begin seizoen 2016 t/m zondag 10 juli 

 
2

e
 cyclus > zaterdag 16 juli t/m einde seizoen 

 
Stelmoment: opgave voor de 2

e
 cyclus: maandag 11 juli tot 14:00 uur. 

 
Keats-off 2016: Voor de dames wordt op donderdag 18 augustus de Keats-off gehouden. Hieraan nemen deel de 

parturen 12 tot en met 15 van de ranking op basis van de wedstrijden t/m zondag 14 augustus. De 
winnaar wordt aangewezen als 12

e
 partuur van de PC. 
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J) Kaatshandschoen 2016 
 

 

 
 
 
De spelers van de categorieën senioren en junioren en de spelers van lagere categorieën die deelnemen aan 
wedstrijden in de categorieën van de junioren en senioren, maken in het seizoen 2016 gebruik van de 
kaatshandschoen zoals in deze bijlage staat beschreven. 
 
De kaatshandschoen moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Totale dikte nap: 7,5 mm 
(Leer 2,5 mm  Nap 3 mm  Achterleer 1,5 mm, excl. lijm) 

 Totale dikte leer: 2,5 mm 
(Moet uit 1 stuk leer bestaan, dus niet 2 stukken op elkaar gelijmd) 

 Lengte nap 6,5 cm 
 De stiknaad direct onder de nap op 6,5 cm 
 De stiknaad van de vingers op 20 mm 
 De perforaties in de vingers van de kaatshandschoen zitten boven de stiknaad 
 De middelste perforatie (7 mm) onder de nap moet direct onder de stiknaad aangebracht zijn 
 Overige eisen conform bijgevoegde tekening 
 Voordat een kaatshandschoen mag worden gebruikt, moet deze worden goedgekeurd door de werkgroep 

kaatshandschoenen en wordt deze door de werkgroep voorzien van een duidelijk zichtbaar keuringsstempel.  
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Invoer nieuwe kaatshandschoen in de verschillende categorieën 
 
Categorie(ën): Nieuwe kaatshandschoen 

m.i.v.: 
Opmerkingen: 

Rankingspelers Senioren  
en Junioren op alle 
KNKB-wedstrijden (v.f. – d.e.l. – 
afd.) 

seizoen 2015  

Niet-rankingspelers op alle v.f. 
en d.e.l. wedstrijden van de 
Senioren en Junioren 

seizoen 2015  

Niet-rankingspelers op 
afdelingswedstrijden van de 
Senioren en Junioren 

Niet eerder dan seizoen 2018  
 

 

Rankingspelers Dames op alle 
KNKB-wedstrijden (v.f. – d.e.l. – 
afd.) 

seizoen 2017 Bij eerdere aanschaf 
kaatshandschoen alleen 
nieuw type verkrijgbaar 

Niet-rankingspelers op alle v.f. 
en d.e.l. wedstrijden van de 
Dames 

seizoen 2017 Bij eerdere aanschaf 
kaatshandschoen alleen 
nieuw type verkrijgbaar 

Niet-rankingspelers op 
afdelingswedstrijden van de 
Dames 

Niet eerder dan seizoen 2018  

Jongens en Meisjes seizoen 2018 Bij eerdere aanschaf 
kaatshandschoen alleen 
nieuw type verkrijgbaar 

Overige spelers Wordt na seizoen 2018 een 
besluit over genomen 

Geadviseerd wordt bij 
eerdere aanschaf nieuw type 
kaatshandschoen te nemen  

 
  



KNKB-kaatsreglement 2016 Pagina 49 
 

K) Deelname eenling aan afdelingswedstrijden 
 
Definitie:  
Een eenling is een speler die voor zijn huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat hij geen 
partuur van minimaal twee personen kan vormen.  
 
Toelichting: 
Er is naast de eenling dus geen andere speler die aan de volgende twee eisen voldoet: 

 de speler wil meedoen aan afdelingswedstrijden; 

 de speler kan de opslagafstand halen, ook al betreft het een speler uit een lagere leeftijdscategorie.  
 
Welke afdeling: 

 Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de 
gebiedsindeling KNKB (bijlage F behorende bij het Kaatsreglement). 

 De vereniging dient de andere vereniging te benaderen met het verzoek of de betreffende speler voor die 
vereniging mag uitkomen. 

 
Randvoorwaarden: 

 Een speler die van deze regeling gebruikmaakt, mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.  

 Beide verenigingen moeten schriftelijk akkoord zijn met de overstap. Van beide verenigingen dienen twee 
bestuursleden het verzoek te ondertekenen. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat het om een eenling 
gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is.  

 Vanaf 2016 moet de eenling ieder jaar voor 1 mei van het wedstrijdseizoen aangeven voor welke afdeling 
wordt gekaatst. Hij dient ervoor te zorgen dat de overschrijving tijdig plaatsvindt door zijn nieuwe vereniging. 
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Notities 
 
 


