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Organisatie

Het organiseren van een wedstrijd vraagt veel tijd en energie van bestuursleden van een vereniging. De meeste vereni-
gingen ervaren het als een uitdaging om de wedstrijddag vlekkeloos te laten verlopen, zodat iedereen, deelnemers, bege-
leiders, ouders, functionarissen en publiek tevreden naar huis gaat.

Er zijn veel directe en indirecte factoren die hierbij een rol spelen.

In de indirecte sfeer ligt bijvoorbeeld de aankleding van het veld waarbij gedacht kan worden aan:
- Vlaggen bij de ingang en op het veld
- Centraal punt waar bestuursleden bereikbaar zijn
- Mogelijkheid om te eten en te drinken
- Banken rond het veld

Met directe zaken bedoelen we de technische aspecten, die ervoor moeten zorgen dat een wedstrijd correct en vlot verloopt,
waarbij u kunt denken aan :
- De loting
- De lijst
- De prijzen
- De prijsuitreiking

Aanvragen wedstrijden

Het aanvragen van een wedstrijd voor het volgende wedstrijdseizoen dient reeds vroegtijdig in het lopende kalenderjaar te
geschieden bij:
Bondsbureau KNKB
Postbus 131 8800 AC FRANEKER

Voor de topevenementen geldt de datum van 1 mei, voor de overige gewenste wedstrijden geldt 1juli; de wedstrijdleider en de
medewerker wedstrijdzaken hebben dan ruim de gelegenheid de zeer omvangrijke wedstrijdagenda samen te stellen.
U kunt bij de aanvraag een voorkeur uitspreken voor een soort wedstrijd die u wilt organiseren en de datum waarop de wedstrijd
gehouden kan worden. Als alle gegevens door het Bondsbureau zijn verwerkt ontvangen de verenigingen rond 1 oktober een con-
ceptagenda waarop de door hen te organiseren wedstrijden voor komen.

De definitieve toewijzing van de wedstrijden vindt uiterlijk 1 december plaats (streefdatum).

De KNKB brengt aan de organiserende verenigingen de premie voor het wedstrijdfonds, de scheidsrechtersvergoeding en indien
van toepassing de vergoeding voor de massage in rekening.

Het aangifteadres en lotingadres wordt in de Wis In vermeld. Hiertoe ontvangt u vóór het seizoen een formulier voor het doorge-
ven van de juiste informatie.

Voor de aangifte dient voor alle wedstrijden een adres te worden vermeld.
U moet dus rekening houden met de afwezigheid (bijv. vakantie) van de secretaris.

5. Draaiboek KNKB Jeugdwedstrijden
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Aangifte (Kaatsreglement Hoofdstuk V, artikel 7)

De aangifte voor een wedstrijd dient te geschieden door het opsturen van het KNKB - aangifteformulier ( per post, fax, e-mail)
naar het in de (laatste) WIS IN vermelde AANGIFTE - ADRES, vóór het vermelde SLUITINGSTIJDSTIP (in de regel woensdag-
avond 19.00 uur) .

Er zijn AANGIFTEFORMULIEREN voor
- Door-Elkaar Loten-wedstrijden 
- Afdelingswedstrijden 
- Vrije Formatie wedstrijden

Op het aangifteformulier moeten alle gevraagde gegevens ingevuld zijn (inclusief het bondsnummer). Deelnemers aan KNKB-wed-
strijden moeten lid  zijn van een bij de KNKB aangesloten vereniging.

Loting (Kaatsreglement Hoofdstuk V artikel 8)

De loting is openbaar en dient plaats te vinden op een voor een ieder toegankelijke locatie.Van de in het wedstrijdrooster in de
WIS IN genoemde tijd en plaats mag niet worden afgeweken.Bij jeugdwedstrijden zal de TC van de betreffende categorie schrifte-
lijk en / of telefonisch contact met U opnemen. Alleen de volledig (inclusief bondsnummer) ingevulde aangifteformulieren, die op
het aangegeven sluitingstijdstip binnen zijn, mogen mee geloot worden.

Na de loting is de deelname bekend en dient de vereniging contact op te nemen met de scheidsrechter om in onderling overleg te
beslissen hoeveel velden c.q. perken er gelegd moeten worden. Uitgangspunt voor de scheidsrechter is dat een wedstrijd rond vijf
uur afgelopen moet zijn.

In voorkomende gevallen kan een scheidsrechter, binnen bepaalde marges, afwijking van de officiële veldafmetingen toestaan, om
daarmee te bereiken dat zoveel mogelijk perken gelegd kunnen worden.

Een eventueel noodzakelijke wijziging van de wedstrijdvorm kan uitsluitend in overleg met de wedstrijdcoördinator plaatsvinden.

Werkwijze Technische Commissie
Voor het aanwijzen van spelers voor de A-klasse en de sterkste spelers voor de B-klasse stuurt de TC voor iedere wedstrijd een
zogenaamde rankinglijst aan de organiserende vereniging. Deze spelers mogen in de B-klasse niet bij elkaar worden geloot.

Op deze rankinglijst staan voor de betreffende categorie de namen van de kaatsers op volgorde van kwaliteit.

De rankinglijst dient op de wedstrijddag voor de scheidsrechter(s) beschikbaar te zijn om, indien nodig, te gebruiken voor bijloten.
Wij verzoeken u vertrouwelijk met deze rankinglijst om te gaan, zodat alleen de vereniging, de scheidsrechter en de TC inzage
heeft. 

De rankinglijst wordt door de TC in de loop van het seizoen, door voortdurende kwaliteitsbeoordeling tijdens wedstrijden en
trainingen, steeds geactualiseerd.
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Rankinglijst (voorbeeld)

1. Age  15.  Oege
2. Ben 16.  Piet 
3. Chris 17.  Ruurd
4. Dirk 18.  Simon
5. Ed 19.  Theo
6. Frederik 20. Udo
7. Geert 21. Victor
8. Hans 22. Willem
9. Isaac 23. Ijsbrand
10. Jan 24. Zacharias
11. Klaas 25. Ale
12. Leo
13. Marco
14. Nico

De KNKB hanteert VERSCHILLENDE WEDSTRIJDVORMEN, te weten:
- del +verl.r. Door Elkaar Loten met verliezersronde
- del A Door Elkaar Loten A-klasse
- del B+verl.r. Door Elkaar Loten B-klasse met verliezersronde
- afd. Afdelingswedstrijden
- del+verl. afd. Door Elkaar Loten met verliezers afdeling (opstap)
- v.f. Vrije formatie wedstrijden
- del+verl.v.f. Door Elkaar Loten met verliezers vrije formatie  (opstap)
- uitn. Uitnodigingswedstrijden
- afd.comp.+del Afdelingscompetitie en Door Elkaar Loten
- Ned.Kamp.afd. Nederlands Kampioenschap Afdeling

De lotingen van de Afdelingscompetitie (A/B/C) en het Nederlands Kampioenschap worden in dit handboek niet besproken, omdat
hierover op andere wijze door de KNKB met de organiserende verenigingen wordt gecommuniceerd.

Loten van verschillende wedstrijdvormen
De Technische Commissie stuurt de organiserende vereniging  (per post, fax of e-mail) de benodigde rankinglijst toe.

Door Elkaar Loten
Stapsgewijs:
- Het aantal  op sluitingstijdstip aangifte binnengekomen aangifteformulieren bepaalt het aantal deelnemende parturen.
- Met behulp van de rankinglijst loot u de eerste maten en zet u als eerste naam van een partuur op de lijst.
- De rest van de spelers wordt daarna willekeurig geloot. 
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Door Elkaar Loten A en B
Stapsgewijs:
- Het aantal aangifteformulieren op het sluitingstijdstip bepaalt het totaal aantal deelnemende parturen.

A-klasse
- De A-klasse kaatst (in de regel) in poules.
- In overleg met de TC wordt (of is) het aantal deelnemende parturen aan de A-klasse  vastgesteld.
- Afhankelijk van het aantal parturen wordt het eerste deel van de rankinglijst gebruikt voor het loten van de A-klasse
- De namen met de laagste nummers zijn de eerste maten; zij worden als zodanig geloot en  als eerste naam van een partuur

op de lijst gezet.
- De volgende namen van de A-klasse worden daarna willekeurig geloot.

B-klasse
- Het uit elkaar loten van de eerste maten voor de B-klasse vindt plaats uit de overige spelers van de rankinglijst
- De rest van de namen wordt daarna willekeurig geloot.

Algemene opmerking 
pupillen meisjes en pupillen jongens kaatsen in tweetallen.

Praktijkvoorbeeld m.b.v. de opgenomen ( voorbeeld ) rankinglijst 
Uitgangspunten:
- Totaal aantal aangiftes: 36 kaatsers 
- TC adviseert 6 partuur in de A-klasse, te kaatsen in 2 poules van 3

Werkwijze:
A-klasse
- Voor de A-klasse zijn in totaal 18 kaatsers nodig, dus U zoekt uit de aangifteformulieren de formulieren met de namen van de

18 kaatsers met het laagste nummer van de rankinglijst.
- Age (1) tot en met Simon (18) zijn de kaatsers die meedoen aan de A-klasse. 
- Voor de 6 partuur in de A-klasse hebben we 6 eerste maten nodig, dit zijn Age (1) tot en met Frederik (6), deze worden als

eerste maten geloot en op de eerste plaats van ieder partuur op de lijst gezet.
- Geert (7) tot en met Simon (18) worden willekeurig geloot.

B-klasse
- Voor de B-klasse hebben we nog 7 kaatsers over, die willekeurig als eerste maten worden geloot.
- De resterende spelers van de aangifte  worden daarna willekeurig geloot.
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Afdelingswedstrijd met del en verliezers afdeling (opstap)
Stapsgewijs
- Het aantal  op sluitingstijdstip aangifte binnengekomen aangifteformulieren bepaalt het aantal deelnemende parturen.
- De afdelingswedstrijd wordt eerst geloot.
- Daarna wordt de lijst voor de del wedstrijd met verliezers afdeling geloot (hierna te noemen opstaplijst)
- Alvorens dit te kunnen doen dient er eerst contact met de scheidsrechter te zijn geweest voor de bepaling van het aantal te

leggen perken voor de afdelingswedstrijd.
- Voor de opstapwedstrijd maakt u gebruik van de door de TC opgestuurde rankinglijst met namen van kaatsers die NIET bij

elkaar mogen loten. 
- Voor de loting van de opstaplijst moet eerst het aantal deelnemende parturen uitgerekend worden: de los opgegeven kaatsers

+ de helft van het aantal aan de afdelingswedstrijd deelnemende kaatsers gedeeld door 3 of bij de pupillen gedeeld door 2.
- Volgens de reglementen moeten de kaatsers die zich los hebben opgegeven plus de verliezers van de afdelingswedstrijd uit

“de eerste keer de perken vol” over de laagste nummers geloot worden, dit om een vlot wedstrijdverloop te bewerkstelligen en
de “door elkaar loters” niet onnodig lang te laten wachten.

- Op de opstaplijst staan dubbele namen (de namen van de tegenstanders in de eerste omloop afdeling), zodat, nadat er een
partij in de afdelingswedstrijd afgelopen is, de naam van de WINNAAR doorgestreept kan worden. 

- De complete lijst van de opstapwedstrijd mag op de wedstrijddag pas vrijgegeven worden na afloop van de hele eerste
omloop van de afdelingswedstrijd.

Vrije formatiewedstrijden met del en verliezers vrije formatie (opstap)
Stapsgewijs
- Het aantal  op sluitingstijdstip aangifte binnengekomen aangifteformulieren bepaalt het aantal deelnemende parturen.
- De vrije formatie wedstrijd wordt eerst geloot.
- Daarna wordt de (opstap)lijst voor de del wedstrijd met verliezers vrije formatie geloot. 
- Hiervoor geldt de eerder beschreven werkwijze van de opstapwedstrijd bij een afdelingswedstrijd.
- Voor de opstapwedstrijd maakt u gebruik van de door de TC opgestuurde rankinglijst met namen van kaatsers die NIET bij

elkaar mogen loten.
- De complete lijst van de opstapwedstrijd mag op de wedstrijddag pas vrijgegeven worden na afloop van de hele eerste

omloop van de afdelingswedstrijd.

Uitnodigingswedstrijd
Stapsgewijs
- De Technische Commissie verzorgt het uitnodigen van de kaatsers.
- De TC stuurt de organiserende vereniging een lijst met de uitgenodigde kaatsers en de rankinglijst toe.
- Voor  de methodiek van het uit elkaar loten van de eerste maten verwijzen we naar de beschreven werkwijze bij de door

elkaar loten wedstrijden A-klasse.
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Lijst (Kaatsreglement Hoofdstuk V, artikel 9)

Van het resultaat van de loting wordt een lijst opgemaakt. Op de lijst dienen de volgende gegevens te staan:
- Soort wedstrijd
- Soort en aantal prijzen
- De naam van de scheidsrechter(s)
- Naam en woonplaats spelers
- Bij afdelingswedstrijden de naam van de vereniging en de verenigingskleur, de woonplaats van de spelers blijft achterwege en

verder
- Volledige datum
- Gegevens organiserende vereniging
- Aanvangstijd
- Categorie
- KNKB-logo
- Houder van de eventuele koningsprijs

Inleg (Kaatsreglement Hoofdstuk IV, artikel 9)

- Voor jeugdwedstrijden mag geen inleg worden gevraagd.
- De KNKB stelt een subsidie beschikbaar die na de wedstrijd, maar in ieder geval voor 1 november bij het Bondsbureau kan

worden aangevraagd. Hiervoor krijgt de organiserende vereniging een declaratieformulier toegestuurd.
- Bij de jeugdwedstrijden wordt de lijst gratis beschikbaar gesteld.

Prijzen (Kaatsreglement Hoofdstuk VI, artikel 1 en 2)

- Als de loting heeft plaatsgevonden kunt u het definitieve aantal  prijzen vaststellen.
- De prijzen bij de jeugd bestaan vaak uit eretekens. Denk eraan, dat als er eretekens worden verkaatst, er in de verliezers-

ronde alleen medailles mogen worden uitgereikt.
- Luxe voorwerpen, sieraden, waardebonnen of geld worden als prijzen door de jeugd op prijs gesteld. Denk eraan, dat bij de

deze prijzen ook een medaille wordt verstrekt aan de 1e en 2e prijswinnaars.
- Natuurlijk hoort bij een KNKB-wedstrijd een krans.
- Voor meer informatie over prijzen vindt u in het jaarboek van de KNKB een raamwerk wat als leidraad kan dienen.

Terreininrichting/veldafmeting ( Kaatsreglement hoofdstuk II, artikel 1 t/m 6)

- Op de wedstrijddag zal ruim voor aanvang van de wedstrijd (minimaal een uur) het veld conform de reglementen gelegd 
moeten zijn.

- In het jaarboek van  de KNKB de vindt U een overzicht van de afmetingen speelveld, hetzelfde overzicht vindt u ook in artikel
6 van Hoofdstuk II van het Kaatsreglement. 

- Bij ieder perk moet een telegraaf aanwezig te zijn. Dit is een prima dienstverlening voor de kaatsers, begeleiders en publiek,
maar dringend noodzakelijk voor de scheidsrechter om alle partijen goed in de gaten te kunnen houden (belangrijke standen)
en tijdig nieuwe parturen op te kunnen roepen.

- Een tekort aan materiaal zoals lijnen, palen, proppen en telegrafen kan nooit een reden zijn om minder velden c.q. perken te
leggen. Er kan altijd van zusterverenigingen geleend worden.

- Tijdens de wedstrijd dienen er altijd voldoende mensen aanwezig te zijn om in voorkomende gevallen het veld smaller te
maken of het veld om te leggen. Als dit goed voorbereid is zal het weinig oponthoud geven.
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Keurmeesters (Kaatsreglement Hoofdstuk III, artikel 12)

- De bemanning van de telegrafen en de aanmerkers moeten ruim van te voren door de vereniging zijn geregeld. Hetzelfde
geldt voor de keurmeesters op iedere in het reglement aangegeven plaats.

- Een goede verzorging van scheidsrechters, keurmeesters, aanmerkers en telegrafisten is van groot belang. Het is een kleine
moeite, het kost weinig, maar er wordt mee bereikt dat de mensen hun functie met plezier uitoefenen en een volgende keer
weer bereid zijn mee te helpen.

Omroepinstallatie 

- Op het veld is een omroepinstallatie onontbeerlijk om adequaat en duidelijk parturen op te kunnen roepen. Deze installatie
moet bij voorkeur permanent, door dezelfde persoon worden bemand.

- Het is zeer wenselijk, dat het bestuur een persoon aanwijst, die de hele dag fungeert als vast aanspreekpunt voor de scheids-
rechter(s). Deze persoon moet makkelijk te bereiken zijn, hij/zij  zorgt ervoor dat de verzoeken/aanwijzingen  van de scheids-
rechter(s) worden uitgevoerd.

Kaatsballen (Kaatsreglement Hoofdstuk IV, artikel 4) 

- De organiserende vereniging dient zorg te dragen voor voldoende KNKB-goedgekeurde ballen.
- Er wordt met kunststofballen gekaatst door: pupillen meisjes

pupillen jongens
schoolmeisjes
schooljongens

- Er wordt met leren ballen gekaatst door: meisjes
jongens

- Op het Bondsbureau zijn tijdens openingstijden beide soorten ballen te verkrijgen.

Licentiekaartencontrole

- De controle van de licentiekaarten wordt verzorgd door de verenigingen.

Werkwijze:
- Op de wedstrijddag kunnen de kaatsers een lijst afhalen op vertoon van hun licentiekaart.
- Op een checklist  wordt door de vereniging genoteerd wie zich hebben gemeld en of men al dan niet een licentiekaart heeft

getoond.
- Kort voor aanvang van de wedstrijd kunnen degenen, die zich nog niet hebben gemeld, worden opgeroepen.
- Bij aanvang wedstrijd heeft de scheidsrechter dan inzicht in de aanwezigheid van de kaatsers.
- De vereniging moet de speler zonder licentiekaart doorgeven aan de scheidsrechter. De scheidsrechter vermeldt het ontbre-

ken van de licentiekaart op het rapportageformulier aan de strafcommissie.

Prijsuitreiking (Kaatsreglement Hoofdstuk VI, artikel 5)

- De prijsuitreiking vormt de afsluiting van de wedstrijd en begint zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste partij.
- De prijsuitreiking dient op het wedstrijdterrein plaats te vinden.
- De scheidsrechter kan alleen onder extreme weersomstandigheden toestaan dat de prijsuitreiking elders plaatsvindt.
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Clubscheidsrechters
- Als een clubscheidsrechter fungeert in samenwerking met een KNKB scheidsrechter, is de KNKB scheidsrechter verantwoor-

delijk voor het insturen van het wedstrijdformulier, een bijgehouden lijst en eventueel een rapportageformulier strafcommissie
naar het Bondsbureau.

P.R.
- Door artikeltjes in uw verenigingsblad, de plaatselijke pers of via berichtjes op de kabelkrant of lokale omroep kan een wed-

strijd onder de aandacht van het publiek gebracht worden.
- De vereniging moet de prijswinnaars en hun woonplaatsen goed genoteerd hebben, zodat een en ander correct aan de media

kan worden doorgegeven.
- De jeugd stelt een goed vermelde naam op de lijst en in de krant erg op prijs.

Tips/aandachtspunten
- Controleer een aantal keren per dag de kleedkamers.
- Stuur direct na afloop van de wedstrijd een bijgehouden lijst naar het Bondsbureau.


