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STRAFMAAT 
    
Overtredingen van het kaatsreglement van de KNKB met de daarbij behorende strafmaat  
 

A. Algemeen Senioren 

Junioren/Dames 

Jongens 

Meisjes 

Schooljongens 

Schoolmeisjes 

Welpen/ 
Jongens/Meisjes 

Pupillen  

Jongens/Meisjes 

1. Niet opgekomen 4 wedstrijden 
(max) 

+ 2 voorwaard. 

2 wedstrijden 
(max) 

+ 1 voorwaard. 

2 wedstrijden 
(max) 

1 wedstrijd 

2. Te laat aanwezig 2 wedstrijden 

(max 3) 

1 wedstrijd + 

1 voorwaard. 

1 wedstrijd Berisping 

3. Afmelding door een andere 
speler. 

1 wedstrijd 1 wedstrijd 1 wedstrijd Berisping 

4. Op 2 verschillende lijsten staan 
op dezelfde dag of in 2 parturen 
op 1 lijst 

1 wedstrijd + 

1 voorwaardelijk 

1 wedstrijd 1 wedstrijd Berisping 

5. Meedoen wilde wedstrijd/nacht 
kaatsen zonder toestemming HB 

1 wedstrijd + 

1 voorwaardelijk 

--- --- --- 

6. Dragen van niet toegestane 
reclame op kaatskleding/veld 

1 - 5 wedstrijden 1 - 2 
wedstrijden 

1 - 2 
wedstrijden 

1 wedstrijd 

7. Niet aanwezig zijn bij de 
prijsuitreiking. 

1 wedstrijd 1 wedstrijd 1 wedstrijd Berisping 

8. Onbehoorlijk gedrag. 2 - 5 wedstrijden 1 - 3 
wedstrijden 

1 - 3 
wedstrijden 

1 - 3 wedstrijden 

9. Andere overtreding. 1 - 7 wedstrijden 1 - 5 
wedstrijden 

1 - 5 
wedstrijden 

1 – 3 wedstrijden/ 
berisping 

 

B. 

 

Kaatshandschoen 

    

1. Knoeien met een goedgekeurde 
handschoen. 

3 maanden tot 
een heel seizoen 

1 - 5 
wedstrijden 

1 - 5 
wedstrijden 

Berisping 

2. Kaatsen met een niet 
goedgekeurde handschoen. 

Max 5 
wedstrijden 

3 wedstrijden 3 wedstrijden Berisping 

3. Kaatsen met een handschoen 
die niet aan de regels voldoet. 

1 - 5 wedstrijden 1 - 3 
wedstrijden 

1 - 3 
wedstrijden 

Berisping 

4. Certificaat bij kaatshand-schoen 
niet kunnen tonen 

1 wedstrijd 1 wedstrijd 1 wedstrijd Berisping 

5. Andere overtredingen betref-
fende de handschoen: weigeren 
de handschoen te laten 
keuren/het niet aanbieden voor 
controle voor/tijdens de wedstrijd 

1 - 5 wedstrijden 1 - 3 
wedstrijden 

1 - 3 
wedstrijden 

Berisping 

 

C. 

 

Documenten 

    

1. Bondspas niet kunnen tonen 1 wedstrijd 1 wedstrijd 1 wedstrijd Berisping 

 

D. 

 

 Verenigingen                     

  a. Een berisping. 

b. Uitsluiten van het houden van wedstrijden voor hooguit één jaar. 

c. Een boete van maximaal € 250,--. 

 
 
 
Zie volgende pagina 
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Vervolg strafmaat: 
 
Hiervoor genoemde strafbepalingen zijn richtlijnen. De strafcommissie past deze regelgeving toe, 
rekening houdende met de omstandigheden waarin een overtreding plaats vindt. 
NB bij A. 8 maximaal 1 jaar, daarna is de beslissing aan het Hoofdbestuur. 
Bij A kan eventueel ook een geldboete worden opgelegd. 
 
 
Hierbij een drietal praktijkvoorbeelden van overtredingen met bijbehorende sancties: 
 
 
Het niet leveren van een keurmeester (Hoofdstuk V (Wedstrijden), artikel 3, lid 1) 
eerste keer een overtreding een boete van € 35,-- 
tweede keer een overtreding binnen een tijdsbestek van twee jaar een boete van € 50,-- 
drie keer of meer een overtreding binnen een tijdsbestek van drie jaar een boete van € 75,-- 
 
 
Het laten meespelen van een onrechtmatige speler  
(Hoofdstuk V (Wedstrijden), artikel 12, lid 1) 
één keer een overtreding een boete van € 25,--  
(iedere wedstrijd waaraan onrechtmatig wordt deelgenomen wordt als een overtreding aangemerkt) 
tweede keer een overtreding binnen een tijdsbestek van twee jaar een boete van € 50,-- 
derde keer een overtreding binnen een tijdsbestek van twee jaar een boete van € 100,-- 
vier keer of meer een overtreding binnen een tijdsbestek van drie jaar een boete van € 250,-- 
Indien een vereniging in bovengenoemde situatie aan het bondsbureau niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn de gevraagde informatie verstrekt, kan het boetebedrag worden verdubbeld met een 
maximum tot € 250,-- 
 
Indien een vereniging bewust en moedwillig een onrechtmatige speler laat spelen in een 
afdelingspartuur dan bedraagt de boete maximaal € 250,-- 
 
 
Overschrijding van aangiftetermijn (voor 1 februari) van het aantal leden 
(het in strijd handelen met Huishoudelijk Reglement, hoofdstuk 1, artikel 4, lid a) 
Boete van maximaal € 50,-- is reeds geregeld in het Huishoudelijk Reglement hoofdstuk V. 
Slotbepalingen artikel 19. 

 


