INFORMATIE:

FRIESLANDBANK CUP 2013
De KNKB organiseert dit jaar voor de tweede keer de
Friesland Bank Cup. Een nieuw initiatief wat in 2012 vanuit het
speerpuntenbeleid is ontstaan. Verenigingen kunnen zich via
een aantal voorrondes proberen te plaatsen voor de finaledag
op 31 augustus waar spectaculaire prijzen zijn te winnen. "De
Friesland Bank Cup" welke ambitieuze kaatser wil deze niet op
zijn naam?

 FRIESLANDBANK CUP
 Speeldata
 Loting
 Organisatie

Kaatsverenigingen kunnen meerdere heren- en dames parturen inschrijven voor de FRIESLANDBANK CUP. Door middel van loting
wordt per speelronde bepaald welke wedstrijden op welke plaats
gespeeld zullen worden. 2013 het jaar van de tweede Friesland

 Finaledag

De inschrijving sluit op
maandag 1 april om 14.00
uur.

Bank Cup. Hopelijk zien we een toename van enthousiaste
verenigingsparturen dat wil gaan strijden voor deze super Cup.
Dit betekent dat verenigingen, die normaal gesproken geen hoofdklasse wedstrijden organiseren, nu
de kans krijgen om topkaats(t)ers op bezoek te krijgen in de strijd om de FRIESLANDBANK CUP.
De bekercompetitie kenmerkt zich door een knock-out systeem, waardoor er elke ronde volop spanning aanwezig zal zijn. De spectaculaire ontknoping van de finalewedstrijden is in Dronrijp en wordt
georganiseerd door VvV Sjirk de Wal.

Speeldata FRIESLANDBANK CUP 2013
Aanvang voorrondes 19.00 uur, finales 13.00 uur.

FOTO’S : Elisabeth fotografie
Ronde 1

FRIESLANDBANK CUP

Speeldata

woensdag 24 april

Lotingsdata

vrijdag 5 april op de AV in Franeker

FRIESLANDBANK CUP
Ronde 2:
Kenmerken voor de
FRIESLANDBANK CUP
Voordelen
FRIESLANDBANKCUP
Voordelen van kaatser

Speeldata

woensdag 15 mei

Lotingsdata

zondag 28 april in Weidum

Ronde 3:
Speeldata

woensdag 5 juni

Lotingsdata

maandag 20 mei in Franeker

Voordelen verenigingen
Ronde 4:
Voordelen publiek

Speeldata

woensdag 14 augustus

Lotingsdata

zondag 28 juli in Arum

Finales:

zaterdag 31 augustus

Lotingsplaats

zondag 24 augustus in Bitgum

Speeldata

Foto: Ilse Tuinenga Harmke Siegersma,
Leonie v/d Graaf / Zeinstra en voorzitter
Kv Berltsum Johannes Siegersma.

Voordelen FRIESLANDBANK CUP voor verengingen

…...de wedstrijden
in de strijd om de
FRIESLANDBANK
CUP worden door
middel van loting
bepaald.
Bij loting wordt
ook de plaats van
spelen vastgesteld .

…….de halve
finales en de
finales van de
FRIESLANDBANK
CUP worden dit
jaar op zaterdag
31 augustus in
Dronryp gehouden. Kaatsvereniging VvV
Sjirk de Wal
zorgt voor een
prachtige kaatsarena.



Kans op thuiswedstrijd, waardoor kans op top kaats(t)ers naar betreffende
vereniging



Kans op thuiswedstrijd, waardoor extra opbrengsten catering



Kans op grote verenigingsprijs bij bereiken (halve) finale



Meer binding leden met eigen vereniging en meer betrokkenheid bij
afdelingsparturen.



Goede en serieuze voorbereiding op kaatsseizoen



Goede ontwikkelmogelijkheden voor eigen team

Voordelen FRIESLANDBANK CUP voor kaats(t)ers


Meer binding met eigen supporters en publiek



Kans op het winnen van een hoofdprijs (een grote wedstrijd, een klassieker)



Spanning in elke speelronde



Keuze uit diverse speelplaatsen / wedstrijden in Friesland per speelronde



Grotere betrokkenheid bij kaats(t)ers

Voordelen FRIESLANDBANK CUP voor publiek


Laagdrempelig (geen entree)



Inschrijven kan via bijgaand formulier of via de site www.knkb.nl

Inschrijving FRIESLANDBANK CUP


Inschrijven uitsluitend via de site. Opgave tot maandag 1 april 14.00 uur.

FRIESLANDBANK CUP; een boppeslach
De speeldata zijn volledig opgenomen
in de ideale wedstrijdstructuur van het
heren- en dames-kaatsen.

leden van alle verenigingen uitgenodigd kunnen worden voor deze finaledag. Hierdoor
wordt het toeschouwersaantal tijdens de finaledag van de FRIESLANDBANK CUP geoptimaliseerd.

Loting
De wedstrijden in de strijd om de
FRIESLANDBANK CUP worden door
middel van loting bepaald.
Bij loting wordt ook de plaats van spelen vastgesteld.

Organisatie FRIESLANDBANK CUP
De KNKB is verantwoordelijk voor de
organisatie en uitvoering van het wedstrijdprogramma van de bekercompetitie. VvV Sjirk de Wal is dat voor de
volledige organisatie van de finaledag.
Voor de uitvoering van de strijd om de
FRIESLANDBANK Cup wordt een neutrale wedstrijdcommissie benoemd.

Entreeprijzen
De entree voor de diverse speelronden en de
finaledag van de FRIESLANDBANK CUP is gratis.

De organisatie is voornemens om in overleg
met de FRIESLANDBANK een vrijwillige bijdrage
voor een goed doel te vragen van de toeschouwers tijdens de finaledag.
Het goede doel zal in overleg met de
FRIESLANDBANK worden afgestemd.

Finaledag FRIESLANDBANK CUP
De halve finales en de finales van de
FRIESLANDBANK CUP worden dit jaar
op zaterdag 31 augustus in Dronryp
gehouden. Kaatsvereniging VvV Sjirk de
Wal zorgt voor een prachtige kaatsarena.
De verenigingen die zich plaatsen voor
de finaledag van de FRIESLANDBANK
CUP worden in augustus volledig geïnformeerd over de mogelijkheden van
ontvangst van hun supporters, leden,
en vrijwilligers.
De jeugdcategorieën hebben op de
finaledag van de FRIESLANDBANK CUP
geen kaatswedstrijden zodat alle jeugd-

Prijzen FRIESLANDBANK CUP
1e prijs dames + heren

€ 1.500,00
€ 1.500,00

2e prijs dames + heren

€ 1.000,00
€ 1.000,00

3e prijs (2x) dames + heren

€ 500,00
€ 500,00

Totale prijzenpot

€ 7.000,00

De prijzen voor de FRIESLANDBANK CUP zijn bij de dames hetzelfde als bij de heren.
Dit is uniek in de kaatssport en zal een geweldige stimulans betekenen voor het
dameskaatsen. De prijzen zijn voor de vereniging.

“…...de verenigingen die zich
plaatsen voor de
finaledag van de
FRIESLANDBANK
CUP worden in
augustus volledig
geïnformeerd
over de
mogelijkheden
van ontvangst
van hun supporters, leden, en
vrijwilligers.

DE FRIESLANDBANK CUP
Deze FRIESLANDBANK CUP is een bekercompetitie voor dames- en herenparturen.
Kaatsverenigingen kunnen meerdere parturen inschrijven. De opzet is om in 3 of 4 voorronden (afhankelijk van het aantal deelnemers) via een knock-out systeem te werken
naar een finaleronde. De voorrondes worden georganiseerd bij deelnemende verenigingen, door loting te bepalen. De 1e ronde staat gepland op woensdag 24 april aanstaande.
De finale, zowel voor de dames als de heren, wordt gehouden op zaterdag 31 augustus
in Dronrijp. Voor de finalisten zijn fantastische (geld) prijzen beschikbaar.

KNKB

Voor de stimulering van het kaatsen is dit een niet te missen kans.
Een paar grote voordelen van deze FRIESLANDBANK CUP zijn:

Abe Lenstra boulevard 8
8448 JB HEERENVEEN
Postbus 490 /8440 AL HEERENVEEN
Tel 0513-672240
Fax 0513-672249
E-mail t.vandermeulen@knkb.nl



Voor verenigingen kans op mooie thuiswedstrijden met topkaatsers



Voor kaatsers – goede voorbereiding en kans op winnen mooie prijs



Voor publiek – geen entree en keuze uit vele speelplaatsen



Voor iedereen – veel spanning per speelronde

Website www.knkb.nl

Winnaars galerij
2012:

FRIESLANDBANK CUP
“een boppeslach “

Heren:
1e prijs; St.Jacobiparochie,
Renze Hiemstra Bauke en Taeke Triemstra

Dames:
1e prijs: Kv Berltsum,
Ilse Tuinenga Harmke Siegersma, Leonie v/d Graaf / Zeinstra

De inschrijving sluit op maandag 1 april om 14.00 uur.
Speeldata & lotingsdata FRIESLANDBANK CUP 2013
Ronde

Speeldata

Lotingsdata

Ronde 1:

woensdag 24 april

vrijdag 5 april op de AV in Franeker

Ronde 2:

dinsdag 15 mei

zondag 28 april in Weidum

Ronde 3:

dinsdag 5 juni

maandag 20 mei in Franeker

Ronde 4:

woensdag 14 augustus

zondag 28 juli in Arum

Finales:

zaterdag 31 augustus

zondag 24 augustus in Bitgum

