Beleid over de invoering van de nieuwe kaatshandschoen.
Het Hoofdbestuur heeft op 11 augustus 2015 met betrekking tot de invoering van de nieuwe
kaatshandschoen (conform bijlage J van het Kaatsreglement 2015) het volgende bepaald.
Met de invoer van de nieuwe kaatshandschoen is gebleken dat het manipuleren van de
handschoenen sterk is bemoeilijkt en dat de controle eenvoudiger is geworden. Daarnaast zijn de
excessen verdwenen en is de slagkracht in een bepaalde mate afgenomen. Deze aspecten leiden tot
een eerlijker competitie waarin iedereen met eenzelfde handschoen kaatst. Tevens wordt hiermee
getracht het spelbeeld positief te beïnvloeden. Daarnaast wil het Hoofdbestuur voor de meeste
categorieën een overgangstermijn inlassen, dit vanwege het kostenaspect en de productiecapaciteit.
De nieuwe kaatshandschoen wordt dit wedstrijdseizoen al gebruikt op alle vrije formatie en doorelkaar-lotenwedstrijden van de categorieën Senioren en Junioren. Het ingestelde beleid dat andere
dan rankingkaatsers op deze wedstrijden ook moeten zijn voorzien van een nieuwe
kaatshandschoen blijft gehandhaafd. (Met andere dan rankingkaatsers worden bedoeld zij die zich
niet voor de lopende cyclus hebben opgegeven.) Het Hoofdbestuur wil dit beleid handhaven omdat
men zich in een eerlijke competitie op de rankingwedstrijden moet kunnen kwalificeren voor de
hogere klassen ofwel de grotere wedstrijden. Dit betekent ook dat kaatsers uit andere categorieën
(bijv. Jongens of 30+) eveneens moeten zijn voorzien van het nieuwe type handschoen om aan
wedstrijden bij de Senioren/Junioren te kunnen meedoen.
Op de afdelingswedstrijden van de categorieën Senioren en Junioren mogen de andere dan
rankingkaatsers met een ‘oude want’ blijven kaatsen. Dit zijn de kaatshandschoenen die zijn
omschreven in Hoofdstuk IV, artikel 3, van het Kaatsreglement, met of zonder achterleertje. Dit
beleid blijft t/m wedstrijdseizoen 2017 gehandhaafd. Hierna wordt over deze uitzondering een
nieuw besluit genomen. Het Hoofdbestuur wil hierdoor andere dan rankingkaatsers t/m 2017 de
gelegenheid geven om met hun ‘oude’ handschoen voor hun afdeling uit te kunnen komen. Er zijn
veel afdelingen die geen rankingkaatsers in hun gelederen hebben en het Hoofdbestuur wil hen op
voorhand niet uitsluiten voor deze belangrijke wedstrijden.
De categorie Dames krijgt in 2016 nog een overgangsjaar . Zij moeten in wedstrijdseizoen 2017 zijn
voorzien van de nieuwe kaatshandschoen. Dit betreffen voor de rankingkaatssters alle wedstrijden
(v.f. – d.e.l. – afd.). Degenen die niet aan de ranking/cyclus deelnemen moeten in 2017 het nieuwe
type handschoen hebben voor alle v.f. en d.e.l.-wedstrijden. Een uitzondering geldt voor de andere
dan rankingkaatssters, zij mogen t/m wedstrijdseizoen 2017 op afdelingswedstrijden bij de
categorie Dames met de ‘oude want’ blijven kaatsen. Gelijk aan de categorieën Senioren en Junioren
geldt ook hier dat hierna over deze uitzondering een nader besluit zal worden genomen.
Het Hoofdbestuur had de dames eigenlijk al in 2016 met de nieuwe handschoen willen laten kaatsen
maar hierdoor krijgen de licentiehouders meer tijd om aan de verdere vraag bij de senioren- en
junioren (met name die vanuit de jongens overgaan naar de junioren) te voldoen. Wel is de afspraak
met de licentiehouders gemaakt dat de dameskaatsers bij aanschaf van een nieuwe
kaatshandschoen vanaf 1 december 2015 direct het nieuwe type handschoen wordt aangemeten.
Dit om een geleidelijke overgang te bewerkstelligen. Zoals gezegd mogen zij t/m wedstrijdseizoen
2016 gebruik blijven maken van een ‘oude’ kaatshandschoen (conform Hoofdstuk IV, art. 3 van het

Kaatsreglement, met of zonder achterleertje). Dit betekent ook dat kaatsers uit jeugdcategorieën
(bijv. Meisjes en Schoolmeisjes) eveneens moeten zijn voorzien van het nieuwe type handschoen om
aan wedstrijden in de categorie Dames te kunnen meedoen.
De categorieën Jongens en Meisjes hoeven pas in wedstrijdseizoen 2018 te zijn voorzien van de
nieuwe kaatshandschoen. Dit heeft te maken met het feit dat de kaatsers in deze categorieën de
handschoenen veelal overnemen van andere (jeugd)kaatsers. Gelijk aan de categorie Dames is de
afspraak met de licentiehouders gemaakt dat deze jongens- en meisjeskaats(st)ers bij aanschaf van
een nieuwe kaatshandschoen vanaf 1 december 2015 direct het nieuwe type kaatshandschoen
wordt aangemeten. Dit vanwege de geleidelijke overgang en het kostenaspect. Zij mogen t/m
wedstrijdseizoen 2017 met hun oude handschoen blijven kaatsen (conform Hoofdstuk IV, art. 3 van
het Kaatsreglement, met of zonder achterleertje).
De KNKB adviseert de ouders van de kaatsers/kaatssters uit de lagere jeugdcategorieën en de
kaatsers in de categorieën 30+ en 50+ bij aanschaf van een nieuwe handschoen direct het nieuwe
type handschoen te nemen. Er wordt vooralsnog t/m wedstrijdseizoen 2018 geen besluit genomen
over een definitieve invoering van de nieuwe kaatshandschoen voor de in deze alinea genoemde
categorieën. Zij mogen gebruik blijven maken van de ‘oude’ handschoenen conform Hoofdstuk IV,
art. 3 van het Kaatsreglement, met of zonder achterleertje. Dit heeft onder andere te maken met het
kostenaspect en de productiecapaciteit van de wantenmakers. Daarnaast wordt dit nog niet
noodzakelijk geacht. Naast de overige categorieën kunnen vanaf volgend seizoen ook in deze
categorieën handschoencontroles plaats gaan vinden.
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 november a.s. zal dit beleid aan de verenigingen worden
voorgelegd.
Categorie(en):

Nieuwe kaatshandschoen
m.i.v.:

Opmerkingen:

Rankingkaatsers Senioren
en Junioren op alle
KNKB-wedstrijden (v.f. – d.e.l. – afd.)
Niet rankingkaatsers op alle v.f. en
d.e.l. wedstrijden van de Senioren en
Junioren
Niet rankingkaatsers op
afdelingswedstrijden van de
Senioren en Junioren

seizoen 2015

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

seizoen 2017

Bij eerdere aanschaf handschoen
alleen nieuw type verkrijgbaar

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

seizoen 2017

Bij eerdere aanschaf handschoen
alleen nieuw type verkrijgbaar

Niet rankingkaatssters op
afdelingswedstrijden van de Dames

Niet eerder dan seizoen 2018

Jongens en Meisjes

seizoen 2018

Bij eerdere aanschaf handschoen
alleen nieuw type verkrijgbaar

Overige

Wordt na seizoen 2018 een
besluit over genomen

Geadviseerd wordt bij eerdere
aanschaf nieuw type handschoen
te nemen

seizoen 2015

Niet eerder dan seizoen 2018

