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Draaiboek wedstrijdorganisatie

Voorwoord
Voor u ligt het ‘Draaiboek wedstrijdorganisatie’.
Dit draaiboek bevat informatie over het optimaal organiseren van kaatswedstrijden.
Naast dit document kunt u ook altijd het Kaatsreglement raadplegen.
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u met de volgende personen contact opnemen:
Bondsbureau KNKB
Boukje Houtsma

0517-745100

info@knkb.nl

Reglementencommissie
1e contactpersoon:
Jaap Adema
06-22811724
Volledige commissie: Jaap Adema, Corné Tuinenga, Sipke Hiemstra, Sas Jepkema en Geert
Faber.
Begeleidingscommissie scheidsrechters
1e contactpersoon:
Pier Minnema
06-21836478
Volledige commissie: Pier Minnema, Lieuwe Brandsma, Peter de Bruin en Durk Houtsma.
De KNKB wenst u veel succes met de organisatie en een plezierige en sportieve dag!
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1. Opgave wedstrijd & doorgang bij minder animo
Opgeven voor wedstrijden in de prestatieklassen (voorheen KNKB-wedstrijden)
 Opgave geschiedt via de wedstrijdagenda op de KNKB-site.
 Opgave voor wedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag, is
tot en met de maandag voor de wedstrijddag en sluit 19.00 uur.
 Opgave voor wedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag is tot
en met de zaterdag voor de wedstrijddag en sluit 19.00 uur.
 Voor opgave zijn (een) bondsnummer(s) en geboortedatum/geboortedata
noodzakelijk.
 Voor de wedstrijden in A- en B-klasse geven alle deelnemers zich via www.knkb.nl op
voor de wedstrijd in de B-klas. Na het sluiten van de aangiftetermijn hevelt de
werkgroep technische zaken van de betreffende categorie, voor dinsdag 18.00 uur, de
A-spelers over naar de A-klas.
Opgeven voor wedstrijden op wedstrijdniveau (voorheen federatiewedstrijden)
 Opgave geschiedt via de wedstrijdagenda op de KNKB-site. Samenwerkingsregio’s
kunnen een aanvullende vorm van opgave accepteren.
 Opgave voor wedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag is
tot en met de dinsdag voor de wedstrijddag en sluit om 19.00 uur.
 Opgave voor wedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag is tot
en met de zondag voor de wedstrijddag en sluit 19.00 uur.
 Opgave kan met bondsnummer en geboortedatum of met naam, woonplaats,
geboortedatum en contactgegevens van de speler(s).
 Iedereen kan meekaatsen in alle regio’s, ongeacht de woonplaats. Een (KNKB) Akaatser mag ook altijd meedoen, deze kaatser speelt dan een categorie hoger. De
werkgroep technische zaken jeugd van de KNKB verstrekt een lijst met A-kaatsers aan
de federaties. Federatiekaarten zijn niet verplicht.
Opgeven voor wedstrijden op recreatieniveau (bij verenigingen en ‘wilde’ partijen)
 De vorm en termijn van opgave wordt bepaald door de organisator.
Uitkomen in een hogere categorie
Een speler mag te allen tijde in een hogere categorie uitkomen. Uitzondering hierop zijn
klassen waarvoor een minimale leeftijd geldt. Iemand van 49 mag niet deelnemen aan een
50+ partij. Andersom mag iemand van 51 wel deelnemen aan een 35+ partij.
Het uitkomen in een hogere categorie mag voor alle wedstrijdvormen en kan zowel tijdelijk als
permanent.
Doorgang wedstrijd
Het praktische uitganspunt van de KNKB is dat er bij vier parturen of meer gekaatst kan
worden. De wedstrijdvorm kan daar op worden aangepast. In het Kaatsreglement is
opgenomen dat aan de wedstrijden minimaal 8 parturen moeten deelnemen. Bij 4 t/m 7
parturen vindt overleg plaats tussen de vereniging en de KNKB m.b.t. wedstrijden op
prestatieniveau en overleg tussen de vereniging en de federatie m.b.t. wedstrijden op
wedstrijdniveau over doorgang van de wedstrijd. Indien een wedstrijd afgelast wordt zal het
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bondsbureau van de KNKB hiervan in kennis worden gesteld door de organiserende
vereniging. De KNKB verwerkt dit op de website van de KNKB.

2. Loting, publicatie en download wedstrijdlijst
Loting
Lotingen voor wedstrijden in de prestatieklassen (voorheen KNKB-wedstrijden)
In principe worden alle lotingen voor deze wedstrijden verricht door de KNKB. Wanneer een
vereniging graag zelf de loting verricht kan hiervoor een verzoek worden ingediend bij het
bondsbureau. Rankingwedstrijden zijn daarvan uitgezonderd.
 Lotingen van de junioren- en seniorenwedstrijden vinden plaats op het bondsbureau.
 Lotingen van alle Nederlandse Kampioenschappen vinden plaats op het bondsbureau.
 De lotingen op het bondsbureau zijn openbaar.
o Voor wedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag
wordt elke dinsdag vanaf 20.00 uur geloot.
o Voor wedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag wordt
op maandag vanaf 9.00 uur geloot.
 Lotingen van de jeugdwedstrijden vinden plaats bij lotingsgroepen thuis.
o Voor jeugdwedstrijden t/m de schooljongens en schoolmeisjes geldt bij doorelkaar-loten, uitnodigings- en A- en B-klasse wedstrijden dat parturen in
tweetallen worden geloot, tenzij bij speciale wedstrijden vooraf anders staat
aangegeven. Bij vrije formatie en afdelingswedstrijden mag een partuur wel
altijd bestaan uit drie spelers.
 Lotingen voor opstapwedstrijden vinden plaats op het wedstrijdterrein.
o Aan de opstapwedstrijd doen spelers mee die zich individueel hebben
opgegeven en spelers die bij de afdelingswedstrijd hebben verloren in de
eerste omloop. Een speler die deelneemt aan een afdelingswedstrijd is niet
verplicht aan een opstapwedstrijd mee te doen. Een speler van een
afdelingswedstrijd kan zich voor de aanvang van de afdelingswedstrijd
afmelden voor de opstapwedstrijd.
Lotingen voor wedstrijden op wedstrijdniveau (voorheen federatiewedstrijden)
 Federaties (en verenigingen) kunnen de aanmeldlijst downloaden van de KNKB-site.
Indien gewenst en afgesproken binnen het samenwerkingsverband kunnen handmatig
door de federatie (of vereniging) nog kaatsers worden toegevoegd aan de lijst.
 De lotingen worden gedaan door federatiebesturen en/of verenigingsbesturen.
Lotingen voor wedstrijden op recreatieniveau (bij verenigingen en ‘wilde’ partijen)
 De lotingen worden gedaan door de organisator.
Publicatie en download wedstrijdlijst
Prestatieniveau
 De wedstrijdlijsten van de junioren- en seniorenwedstrijden staan online zodra er
geloot is.
 De wedstrijdlijsten van de jeugdwedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag,
zondag of maandag, komen op woensdagavond 18.00 uur online.
 De wedstrijdlijsten van de jeugdwedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of
donderdag, komen online zodra er geloot is.
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Wedstrijdniveau
 De federatiebesturen en/of verenigingsbesturen bepalen hoe en wanneer de
wedstrijdlijst gepubliceerd wordt.
Recreatieniveau
 De organisator bepaalt hoe en wanneer de wedstrijdlijst gepubliceerd wordt.

3. Wedstrijdlijst
Een wedstrijdlijst moet aan het volgende voldoen:
 Vermelding logo vereniging en logo KNKB/federatie indien van toepassing
 Vermelding wedstrijdvorm en categorie
 Vermelding datum waarop de partij gespeeld wordt
 Vermelding aanvang van de wedstrijd
 Vermelding naam van de (club)scheidsrechter
 Vermelding van het aantal en de vorm van de prijzen
 Vermelding van een koningsprijs + houder vorige editie indien van toepassing
 Vermelding partuursponsorlogo’s heren en dames hoofdklasse indien van toepassing
 Vermelding sponsornaam van de wedstrijddag indien van toepassing
 Vermelding deelnemende parturen en ruimte voor de 2e en volgende omlopen
 Vermelding verenigingskleuren bij een afdelingswedstrijd

4. Inleggeld
Voor deelname aan wedstrijden heft de vereniging per speler inleggeld, met uitzondering van
de wedstrijden hoofdklasse en 1e klasse als er sprake is van een beperkte deelname. Bij het
inleggeld is een lijst inbegrepen. Bij afdelingswedstrijden is beperking tot één lijst per partuur
toegestaan.
 Inleggeld jeugd prestatieniveau: € 4,- per persoon
 Inleggeld jeugd wedstrijdniveau: € 3,- per persoon
 Inleggeld junioren en senioren prestatie- en wedstrijdniveau: € 6,- per persoon
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5.1 Prijzen – richtlijn minimum uit te geven prijzen
Aantal
parturen
4
5
6
7
8
9 t/m 12
13 t/m 16
17 t/m 24
25 t/m 32






Aantal prijzen
poulekaatsen
2
2
2
N.v.t.
3
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Aantal prijzen wedstrijden
zonder herkansingsronde
N.v.t.
2
2
2
2 (bij de dames hoofdklasse 3)
3
4 (2 x 3e prijs)
3
4 (2 x 3e prijs)

Aantal prijzen wedstrijden
met herkansingsronde
Winnaarsronde
Herkansing
N.v.t.
N.v.t.
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
4 (2 x 3e prijs)
1
3
2
4 (2 x 3e prijs)
2

Bij 33 of meer parturen wordt er een prijs toegekend aan de parturen, die zich voor de
4e omloop plaatsen.
Bij de dames hoofdklasse met 8 parturen wordt er gekaatst om de 3e prijs.
Een afdelingswedstrijd en opstapwedstrijd zijn twee aparte wedstrijden zonder
herkansingsronde.
Bij de jeugd krijgt de winnaar van de herkansingsronde een punt voor het klassement.

5.2 Prijzen – richtlijn minimale waarde prijzen
5.2.1 Jeugd:

Categorie
Welpen
Herkansingsronde
Pupillen
Herkansingsronde
Schooljeugd
Herkansingsronde
Meisjes / jongens
Herkansingsronde

Eretekens
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Luxe voorwerpen/
sieraden/ bijzondere Waardebonnen/
herinneringen
geld
Medailles
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
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Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Richtlijnen bij
geldprijzen
e
1
2e
3e
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 12,00 € 9,50 € 7,00
€ 5,75
€ 4,50 € 3,50
€ 14,00 € 12,00 € 9,50
€ 7,00
€ 5,75 € 4,50

5.2.2. Senioren:
Categorie

Heren hoofdklasse
Afdeling
Heren hoofdklasse
Vrije formatie + uitnodiging
Heren 1e klasse
Heren 2e klasse
Heren 3e en 4e klasse
Dames hoofdklasse
Dames 1e klasse
Dames 2e klasse
Junioren heren
Junioren dames
Heren 30+
Heren 50+






Luxe voorwerpen/
sieraden/ bijzondere
herinneringen

Waardebonnen
/ geld

Richtlijn waarde geldprijzen

1e

2e

3e

Ja

Ja

€ 75

€ 50

€ 25

Herk.
ronde
N.v.t.

Ja

Ja

€ 120

€ 80

€ 40

N.v.t.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

€ 60
€ 45
€ 30
€ 60
€ 45
€ 30
€ 45
€ 30
€ 30
€ 30

€ 40
€ 30
€ 20
€ 40
€ 30
€ 20
€ 30
€ 20
€ 20
€ 20

€ 20
€ 20
€ 10
€ 20
€ 20
€ 10
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10

N.v.t.
N.v.t.
€ 10
N.v.t.
€ 15
€ 10
N.v.t.
€ 10
€ 10
€ 10

Spelers van de verliezende parturen in dezelfde omloop, ontvangen een prijs, die in
nummer / uitvoering / waarde gelijk is.
De waarde van de 1e prijs in de herkansingsronde mag niet hoger zijn dan de waarde
van de laagste prijs in de winnaarsronde
De waarde van de 2e en 3e prijs zijn respectievelijk minimaal 2/3 en 1/3 van de waarde
van de 1e prijs.
Een eventuele 4e en volgende prijs staan in redelijke verhouding tot de 3e prijs.

6. Kaatsballen




Op alle wedstrijden waarop het KNKB-reglement van toepassing is, mag uitsluitend
worden gekaatst met ballen die door de KNKB zijn goedgekeurd.
o De witte leren ballen wegen ca. 24 gram en zijn voorzien van een
goedkeuringsmerk.
o Welpen en pupillen kaatsen met de gele kaatsbal, deze is lichter van gewicht.
De vereniging stelt tijdens de wedstrijd 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 bal vervangen.
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7. Veldafmetingen
lengte
speelveld

lengte
perk

afstand
voorlijn
tot
bovenlijn

afstand
voorlijn
tot
middenlijn

61
61
58
58
56
56
52
52
49
57
55
55
53
49
47
47
45
43
41
41
39
35
33
33
31

19
19
19
19
18
18
16
16
16
17
17
17
17
15
15
15
15
13
13
13
13
11
11
11
11

42
42
39
39
38
38
36
36
33
40
38
38
36
34
32
32
30
30
28
28
26
24
22
22
20

Dames 35+

53
50
50

16
16
16

meisjes A
meisjes B
meisjes C
meisjes D*
schoolmeisjes A
schoolmeisjes B
schoolmeisjes C
schoolmeisjes D*
meisjespupillen A
meisjespupillen B
meisjespupillen C
meisjespupillen D*
meisjeswelpen A
meisjeswelpen B
meisjeswelpen C
meisjeswelpen D*

49
47
47
45
45
43
43
41
39
37
37
35
33
31
31
29

15
15
15
15
14
14
14
14
12
12
12
12
11
11
11
11

Categorie
of klasse
heren / jongens
Heren Hoofdklasse t/m 2e klas + Junioren A/B
Heren 3e klas (voorheen A-klas federatie)
Heren 4e klas (regulier federatie of B-klas)*
Junioren C/D*
senioren 35+
senioren 35+ B*
senioren 50+ A / totaal
senioren 50+ B
senioren 50+ C*
jongens A
jongens B
jongens C
jongens D*
schooljongens A
schooljongens B
schooljongens C
schooljongens D*
jongenspupillen A
jongenspupillen B
jongenspupillen C
jongenspupillen D*
jongenswelpen A
jongenswelpen B
jongenswelpen C
jongenswelpen D*
dames / meisjes
Dames Hoofdklasse t/m 1e klas + Junioren
A/B
Dames 2e klas + Junioren C/D*





opslag
vanaf
voorlijn

afstand
opslag
tot
bovenlijn

breedte
perk

breedte
speelveld

minimale
afstand
perk tot
zijlijn

21
21
19,5
19,5
19
19
18
18
16,5
20
19
19
18

30
29
27
27
27
24
25
23
22
28
26
23
21
24
22
19
17
20
18
15
13
16
14
11
9

12
13
12
12
11
11
11
13
11
12
12
15
15
10
10
13
13
10
10
13
13
8
8
11
11

5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
28
28
28
28
24
24
24
24
22
22
22
22

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5

37
34
34

18.5
18.5
18.5

25
22
22

12
12
12

4.5
4.5
4.5

32
32
32

7.5
7.5
7,5

34
32
32
30
31
29
29
27
27
25
25
23
22
20
20
18

17
16
16
16

24
22
19
17
21
19
16
14
17
15
12
10
14
12
9
7

10
10
13
13
10
10
13
13
10
10
13
13
8
8
11
11

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0

28
28
28
28
28
28
28
28
24
24
24
24
22
22
22
22

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5

De breedte van het veld geldt bij spelen in drie perken of minder.
De ruimte tussen de perken bedraagt 0,5 tot 1 meter; bij de welpen tot en met de
schooljongens/- meisjes is dat 0,5 meter.
Als begonnen wordt met vier perken of meer dient de breedte van het speelveld te
worden verminderd, zodra de wedstrijdsituatie dat toelaat.
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* Wanneer bij een wedstrijd in de laagste klassen iemand de opslag niet kan halen,
mag afgeweken worden van de minimale opslagafstand.

Vereenvoudigde wedstrijdorganisatie
Deze organisatie wordt toegepast bij alle wedstrijden op recreatieniveau, wedstrijdniveau en
bij de volgende categorieën op prestatieniveau: jeugdwedstrijden, Heren 2de klas, Senioren
35+, Senioren 50+, Dames 1ste klas en Dames 35+.
Voor de veldinrichting betekent dat:
 Geen middenlijn
 Geen kwaadpalen perkzijde
 Tijdens een wedstrijd worden bij windverandering de perken niet omgelegd.
 Verplicht veld inkorten voor de finale en zo mogelijk voor de halve finale.
De vereenvoudigde wedstrijdorganisatie is niet van toepassing bij de NK’s, de Freule en de
Ald-Meiers Partij.

8. Opslaglijn
Indien er bij aanvang van de wedstrijd minder dan drie perken liggen:
 Bij wedstrijden voor junioren en senioren (heren of dames) ligt er voor elk perk een
opslagvak in een U-vorm.
 Bij jeugdwedstrijden wordt evenwijdig aan de voor- en bovenlijn over de gehele
breedte van het speelveld een lijn gelegd.
Indien er bij aanvang van de wedstrijd drie perken of meer liggen:
 Bij wedstrijden voor junioren en senioren (heren of dames) wordt evenwijdig aan de
voor- en bovenlijn over de gehele breedte van het speelveld een lijn gelegd. Aan deze
lijn worden zijstukken van één meter recht tegenover de perklijnen bevestigd.
 Bij jeugdwedstrijden wordt evenwijdig aan de voor- en bovenlijn over de gehele
breedte van het speelveld een lijn gelegd.

9. Keurmeesters, telegrafisten en aanmerkers
Regulier
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.
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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.

De keurmeesters staan de scheidsrechter bij en:
 dienen te beslissen over de plaats waar op-, uit- en teruggeslagen ballen
terechtkomen;
 dienen 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.
 kunnen slechts beslissingen nemen over de door de scheidsrechter opgedragen taken.
Keurmeesters mogen geen zitplaats binnen het speelveld innemen.
Bij Heren hoofdklasse en 1ste klasse en bij Dames hoofdklasse regelt de vereniging
kaatsaanmerkers.
Vereenvoudigde wedstrijdorganisatie
Deze organisatie wordt toegepast bij alle wedstrijden op recreatieniveau, wedstrijdniveau en
bij de volgende categorieën (of klassen) op prestatieniveau: jeugdwedstrijden, Heren 2de klas,
Senioren 35+, Senioren 50+, Dames 1ste klas en Dames 35+ (uitgezonderd de NK’s, Freule en
Ald-Meiers Partij).
Voor het indelen van de keurmeester, telegrafisten en aanmerkers betekent dit:
 De vereniging regelt in totaal 5 keurmeesters voor de voor-, opslag- en bovenlijn.
 De 5 keurmeesters letten niet alleen op de voor-, opslag- en bovenlijn, maar beslissen
ook over de plaats waar op-, uit- en teruggeslagen ballen terechtkomen.
 De keurmeesters op de zijlijnen van de perken en de telegrafisten kunnen ouders zijn.
 Op de wedstrijddag wordt de invulling geregeld door de vereniging. Dit houdt in dat de
scheidsrechter niet de taak heeft om alle lijnen met keurmeesters te bezetten, dit is de
taak van de vereniging.
 De kaatsen worden door de spelers zelf aangemerkt.
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Schematische weergave bij een vereenvoudigde wedstrijdopzet:

10. Scheidsrechters
De werkgroep scheidsrechters wijst de scheidsrechter(s) aan voor de
prestatieniveauwedstrijden van de:
 Heren: Hoofdklasse, 1e klasse en junioren heren
 Dames: Hoofdklasse en junioren dames
 Jeugd: Jongenscategorie
 Incidenteel bij de jeugd: Toewijzing jeugdscheidsrechter (met begeleiding)
Wanneer er geen scheidsrechter is toegewezen dient de vereniging zelf voor
clubscheidsrechter(s) te zorgen.
Bij deelname van meer dan 20 respectievelijk 40 parturen aan wedstrijden voor junioren
dames, dames, junioren heren en senioren is de vereniging verplicht tijdig een tweede,
respectievelijk derde scheidsrechter aan te vragen bij de werkgroep scheidsrechters. Als die
niet tot aanwijzing van een scheidsrechter overgaat, wijst de vereniging een
clubscheidsrechter aan.
De scheidsrechter of de door hem aangewezen vervanger is belast met de leiding van de
wedstrijd.
 Hij heeft het recht af te wijken van de beslissing van de keurmeester.
 Hij geeft aan wanneer het spel begint en zorgt voor een vlot en goed verloop van de
wedstrijd.
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De vereniging dient de scheidsrechter een goede verzorging te geven.
De scheidsrechter brengt binnen drie dagen rapport uit aan het bondsbestuur over de
door hem geleide wedstrijd.
De scheidsrechter heeft de taak te controleren of op de lijst alle mutaties en uitslagen
correct zijn vermeld.

11. Pilots
11.1 Pilot ‘Eerste fout is bepalend’ jongste jeugd (‘slaan op de bal’ mag)
Pilot bij de kabouters, welpen en pupillen
Tijdens de AV op 20 mei is de pilot eerste fout telt aangenomen.
Doel
Er heerst snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal.
Daarnaast moet beslist worden of er een arm beweging wel of niet zichtbaar was. Werd er wel
of niet op een bal geslagen? Dit kan eenvoudiger. Tijdens de ALV van de KNKB is een voorstel
ingediend welke door algemene stemmen is aangenomen.
Essentie
De essentie is eenvoudig: de eerste fout telt!
Een bal zit wel of niet, ongeacht of een perkspeler erop slaat met of zonder stuit. 1e fout telt.
De bal is kwaad of niet, ongeacht of de speler op de bal slaat. 1e fout telt
Voorbeelden
Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt niet geraakt. Punten naar
perkpartij.
- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt niet over de
voorlijn. Punten naar perkpartij.
- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt wel over de
voorlijn. Punten naar perkpartij.
- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt
niet geraakt en valt voor het perk. Punten naar perkpartij.
- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt
wel geraakt en komt niet over de voorlijn. Punten naar opslagpartij.
- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt
wel geraakt en komt wel over de voorlijn. Kaats, kwaadslag of bovenslag.
Bovenstaande voorbeelden gelden uiteraard ook voor een bal welke buiten iedere perklijn
(zijlijn, achterlijn) gaat.
-Bij een dreigende kwaadslag, de bal gaat hoog naar de zijlijn, kaatser probeert te retourneren
mist en de bal valt kwaad. Kwaadslag.

11.2 De jeugd kaatst altijd twee keer (bij verlies na staand nummer
instroom in de herkansingsronde)
Pilot bij alle jeugdcategorieën
Bij jeugdwedstrijden wordt in 2021 een pilot gehouden waarbij jeugd altijd minimaal twee
keer kaatst.
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Jeugd dat in de eerste omloop een staand nummer heeft en in de tweede omloop
verliest, blijft in de wedstrijd en stroomt in in de herkansingsronde. Het partuur wordt
onderaan de lijst geplaatst en speelt tegen het onderste partuur in de
herkansingsronde of heeft opnieuw een staand nummer.

12. Aanvullen, opschuiven en bijloten
Door-elkaar-loten, winnaarsronde, herkansing en poulekaatsen
 Bij wedstrijden door-elkaar-loten in de hoofdklasse heren en hoofdklasse dames
waarvoor een beperkte deelname geldt, wordt een onvolledig partuur altijd
gecompleteerd door bijloting.
 Bij alle andere wedstrijden worden parturen waarvan voor de aanvang van de
wedstrijd bekend is, dat zij onvolledig zijn, gecompleteerd door opschuiving uit het
partuur met het hoogste nummer (onderaan de lijst). 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.
o Van de volgorde kan worden afgeweken bij een gestuurde loting, bijv. A/B
spelers of wanneer op functie is geloot.
 Als voor aanvang van de wedstrijd parturen onvolledig zijn en opschuiving niet
mogelijk is wordt bijgeloot uit de verliezende parturen van de eerste keer de perken
vol. Dit aantal parturen mag nooit groter zijn dan de helft van het aantal partijen in de
eerste omloop, naar beneden afgerond.
 Wanneer later in de wedstrijd een partuur (door omstandigheden) onvolledig raakt,
wordt bijgeloot uit de nog op het speelveld aanwezige verliezers die geen prijs hebben
gewonnen.
Herkansingsronde
Als door bijloten parturen in de herkansingsronde onvolledig zijn geworden, dan worden die
door opschuiven compleet gemaakt. Het onvolledige partuur dat daardoor ontstaat wordt
door bijloting weer compleet gemaakt.
Bij de jeugd kan op aanwijzen van de technische commissie aanvullende regels worden
gehanteerd, dit ter bevordering van een vlot wedstrijdverloop.
Aanvullende mogelijkheden bij de jeugd:
1. Wedstrijd met herkansingronde met een even aantal parturen waarbij het laatste partuur
incompleet is
Als in de hoofdronde sprake is van een incompleet partuur (bijvoorbeeld partuur 16 op een
lijst van 16 partuur), is het verstandig eerst de parturen 13 en 14 te laten kaatsen, naast de
bovenste parturen van de lijst (in dit geval 1 t/m 6). Vanuit de bovenste parturen (1 t/m 6 in
dit voorbeeld) wordt er bijgeloot om partuur 16 compleet te maken. Vanuit partuur 13 of 14
vult de laatste speler van het verliezend partuur de open plaats in van de speler uit de
bovenste verliezende parturen (1 t/m 6) die was bijgeloot. Het onvolledige partuur dat
daardoor ontstaat wordt door bijloting weer compleet gemaakt.
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2. Wedstrijd met herkansingsronde met een oneven aantal parturen waarbij het laatste
partuur incompleet is
Bij een oneven aantal parturen (bijvoorbeeld 17 parturen), waarbij het laatste partuur
onvolledig is, is het verstandig eerst de parturen 15 en 16 te laten kaatsen, naast de bovenste
parturen van de lijst (bijvoorbeeld 1 t/m 6 als er in totaal 4 perken liggen). Vanuit de bovenste
parturen (in dit geval 1 t/m 6) wordt bijgeloot naar het incomplete partuur (in dit voorbeeld
partuur 17). Vanuit partuur 15 of 16 vult de laatste speler van het verliezend partuur de open
plaats in van de speler uit de bovenste verliezende parturen (1 t/m 6) die was bijgeloot. Het
onvolledige partuur (nr. 15 of 16) dat daardoor ontstaat wordt door bijloting weer compleet
gemaakt.
Poulekaatsen
 Zo mogelijk vervangen door een speler uit de B-wedstrijd
 Indien dit niet mogelijk is, dan bijloten, nadat de poulewedstrijden zijn afgelopen.
Vrije formatie
 Een partuur dat zich als tweetal heeft opgegeven mag tot aanvang van de wedstrijd
worden aangevuld tot een drietal.
 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.
 Het partuur dient bij afwezigheid of uitvallen van een partuurgenoot zelf voor
completering van het partuur te zorgen. Een partuur mag op elk moment in de
wedstrijd worden aangevuld. Er geldt geen beperking in functie.
 Er mag bij hoofdklasse wedstrijden (dames en heren) voor de vervanging van een
speler geen gebruik worden gemaakt van een speler van de eigen wedstrijdlijst,
behalve als er op dezelfde dag een wedstrijd in de eerste en/of tweede klasse wordt
gespeeld. In dat geval mag er vanaf de tweede omloop gebruik worden gemaakt van
een speler van de eigen wedstrijd.
 In alle andere categorieën en klassen mag voor de vervanging van een speler vanaf de
tweede omloop gebruik worden gemaakt van een speler van de eigen wedstrijdlijst.
 De normale volgorde van de te spelen partijen wordt niet veranderd ten behoeve van
een aanvulling. Tijdens de partij wordt niet op een vervanger gewacht.
Afdelingswedstrijden
Alleen aanvulling mogelijk in de volgende situaties:
 Tot aanvang van de wedstrijd mag een afdelingspartuur waarvoor twee spelers zijn
aangegeven worden aangevuld met een niet op de lijst voorkomende speler die voor
die categorie speelgerechtigd is voor de vereniging.
 Eveneens mag tot aanvang van de wedstrijd een speler uit een afdelingspartuur
worden vervangen door een speler van een ander partuur van die vereniging, mits dat
andere partuur wordt aangevuld met een niet op de lijst voorkomende speler, die voor
die categorie speelgerechtigd is voor de vereniging.
 In geval van omstandigheden die verder spelen onmogelijk maken, mag het partuur
worden aangevuld met een niet op de lijst voorkomende speler die voor die categorie
speelgerechtigd is voor de vereniging.
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13. Poulekaatsen
Volgorde van spelen
Drie parturen
 1e partij: parturen 1 en 2.
 2e partij: de verliezer van 1-2 tegen partuur 3.
 3e partij: de winnaar van 1-2 tegen partuur 3.
Vier parturen
 1e partij: parturen 1 en 2
&
parturen 3 en 4
e
 2 partij: winnaar 1-2 tegen verliezer 3-4 &
verliezer 1-2 tegen winnaar 3-4
e
 3 partij: resterende partijen.
 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.
Vijf parturen
 Poulekaatsen met vijf parturen komt niet veel voor. Het kan wel waarbij een schema
gemaakt wordt met steeds 1 partuur die rust heeft. In totaal moeten alle parturen vier
omlopen kaatsen zodat iedereen een keer tegen elkaar heeft gekaatst.
Zes parturen
Bij het spelen in een poule van zes parturen spelen de parturen hun partijen volgens
onderstaand schema. Na drie partijen wordt bepaald welke twee parturen het beste resultaat
hebben en deze parturen kaatsen een finale.
1e ronde: 1-2,3-4, 5-6
2e ronde: 1-3, 2-5, 4-6
3e ronde: 1-4, 2-6, 3-5
Finale tussen de twee parturen met de meeste punten na drie partijen.
Twee poules van drie parturen
Bij het spelen in twee poules van drie parturen geldt het schema voor poulekaatsen bij drie
parturen. De winnaars van iedere poule kaatsen de finale.
Twee poules van vier parturen
 Bij het spelen in twee poules van vier parturen vormen de nummers 1, 2, 3 en 4 poule
A en de nummers 5, 6, 7 en 8 poule B.
 Binnen de poule worden de regels gevolgd die zijn vastgesteld voor het kaatsen in een
poule met vier parturen.
 De poulewinnaars spelen om de eerste en tweede prijs en de nummers twee van de
poule strijden om de derde prijs.
Puntentelling bij poulekaatsen
 Het partuur dat de wedstrijd wint, krijgt zeven punten (opgebouwd uit zes behaalde
eerste en een bonuspunt).
 Het verliezende partuur krijgt evenveel punten als het aantal behaalde eersten.
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Het aantal tegeneersten is voor beide parturen gelijk aan het aantal door de
tegenpartij behaalde eersten; voor de verliezer is dit derhalve zes.

Volgorde berekening eindstand in de poule:
1. aantal behaalde eersten
2. aantal tegeneersten
3. onderling resultaat
4. aantal behaalde spelpunten in het laatste eerst
5. aantal tegenpunten in het laatste eerst
6. het lot beslist

14. Spelen in een wisselende samenstelling
Bij het spelen in wisselende samenstelling worden de parturen voor elke omloop (3 omlopen
in totaal) opnieuw geloot en wordt er gespeeld om individuele prijzen. Zo mogelijk heeft een
speler voor elke omloop andere medespelers en tegenspelers.
 Per omloop worden altijd een even aantal parturen gerealiseerd.
o Voorbeeld: Bij het kaatsen in drietallen en een opgave van 28 deelnemers
betekent dit dat er 8 parturen bestaan uit drietallen en de parturen 9 en 10
spelen in tweetallen.
Puntentelling voor de resultaten per speler
 Een speler die een wedstrijd wint, krijgt zeven punten (opgebouwd uit zes behaalde
eerste en een bonuspunt).
 Een verliezende speler krijgt evenveel punten als het aantal behaalde eersten.
 Het aantal tegeneersten is voor beide spelers gelijk aan het aantal door de tegenpartij
behaalde eersten; voor de verliezer is dit derhalve zes.
Volgorde berekening eindwinnaar:
1. aantal behaalde eersten
2. aantal tegeneersten
3. aantal behaalde spelpunten in het laatste eerst
4. aantal tegenpunten in het laatste eerst
5. het lot beslist
Prijzen
De speler die alle partijen heeft gewonnen ontvangt te allen tijde een prijs. Daarnaast wordt
per 10 spelers ten minste één prijs toegekend.

15. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vormt de afsluiting van de wedstrijd en begint zo spoedig mogelijk na afloop
van de laatste partij. De prijsuitreikingen van een herkansingsronde, opstapwedstrijd of A-/ B/ C-klasse / D-klasse kunnen apart van elkaar plaatsvinden.
De prijsuitreiking dient plaats te vinden op of nabij het speelveld. De scheidsrechter kan
toestaan dat de prijsuitreiking op een andere plaats geschiedt, als de omstandigheden
daartoe aanleiding geven.
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Alle spelers die een prijs hebben gewonnen, dienen bij de prijsuitreiking van hun wedstrijd
aanwezig te zijn. In bijzondere gevallen kan de vereniging, na overleg met de scheidsrechter,
afwijking hiervan toestaan.

16. Afgelasting en omgang met bijzondere omstandigheden
Een wedstrijddag moet in één dag afgelopen zijn en mag niet worden onderbroken, tenzij
bijzondere weersomstandigheden of andere gewichtige redenen uitstel of onderbreking
noodzakelijk maken.
Algehele afgelasting:
 Bij code rood worden alle wedstrijden in het gebied waar code rood geldt door de
KNKB afgelast.
 Bij code oranje vindt overleg plaats tussen de bondsarts, bondsfysiotherapeut,
directeur KNKB en/of medewerker wedstrijdzaken van de KNKB. Uitkomst kan een
algehele afgelasting door de KNKB zijn.
Situatieve afgelasting:
 Voor jeugdwedstrijden wordt een besluit hiertoe genomen na overleg met de
(club)scheidsrechter, bestuurslid (of consul) van de organiserende vereniging en een
lid van de werkgroep technische zaken jeugd.
 Voor junioren- en seniorenwedstrijden wordt een besluit hiertoe genomen na overleg
met de (club)scheidsrechter en een bestuurslid (of consul) van de vereniging. De
(club)scheidsrechter heeft hierin het beslissende woord.
Indien sprake is van situatieve afgelasting of uitstel:
 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
de KNKB.
 Op verzoek van de vereniging kan een datum voor een nieuwe wedstrijd vastgesteld
worden in overleg met de KNKB. Dit geldt ook wanneer de wedstrijd om andere
gewichtige redenen wordt afgelast.
 Een wedstrijd die afgebroken wordt voordat de eerste omloop is afgelopen, kan niet
worden uitgesteld. Op verzoek van de vereniging kan de KNKB een datum voor een
nieuwe wedstrijd vaststellen.
 Een wedstrijd die afgebroken wordt nadat de eerste omloop is afgelopen, wordt
uitgesteld tot een door de KNKB, in overleg met de vereniging, vast te stellen datum. In
overleg met de scheidsrechter en de spelers kan van deze regel worden afgeweken.
o 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.
 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
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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.

Warm weer
Wanneer hoge temperaturen worden verwacht kunt u het volgende doen:
 Extra water direct aan de zijlijnen.
 Extra pauzes gedurende de wedstrijddag.
 Aanpassen van de aanvangstijd (in overleg met de KNKB) waardoor er niet of nagenoeg
niet op het heetst van de dag wordt gekaatst.

17. Uitslagen en verslag op KNKB-site
Invullen wedstrijdformulier / toekennen punten voor het jaarklassement
De vereniging dient na afloop van een wedstrijd op prestatieniveau de winnaars van de dag
binnen de KNKB-site aan te geven. Daarmee is het klassement per categorie / per speler ook
direct bijgewerkt.
Procedure
1) Inloggen als vereniging (m.b.v. verenigingscode en wachtwoord, door KNKB verstrekt).
2) Wedstrijd kiezen waarvoor het formulier moet worden ingevuld.
3) Kies bij de geselecteerde wedstrijd voor ‘wedstrijdformulier winnaars’.
4) Er wordt een lijst getoond van de parturen die hebben meegedaan. Per partuur kan
worden aangegeven welke prijs zij hebben gewonnen.
a. Indien een speler van een winnend partuur is gewisseld dan kan de wisselspeler
worden toegevoegd aan het partuur (deze kan opgezocht worden door op het
vergrootglas te klikken). Hierna kan ook de wisselspeler punten ontvangen.
5) Bij alleen jeugdcategorieën wordt ook de winnaar van de herkansingsronde ingevuld.
NB. Dit hoeft dus niet voor de junioren en senioren.
6) Wanneer er een koningsprijs is, dient dit bij de betreffende speler aangevinkt te
worden.
7) Geef akkoord op de ingevulde waarden.
8) Na het invullen zal het formulier automatisch per mail worden aangeleverd aan de
KNKB.
Verslag
Elke vereniging kan na het invoeren van de uitslagen binnen de KNKB-site ook foto’s bij de
desbetreffende wedstrijd plaatsen.
Zorg er voor dat u alles weer opslaat zodat het verslag ook voor het publiek dat de KNKBwebsite bezoekt zichtbaar wordt.
Wanneer u pas later in de gelegenheid bent foto’s toe te voegen, kunt u ook na inloggen en
het selecteren van de juiste wedstrijd kiezen voor ‘foto’s en verslag’.
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18. Wedstrijdlijsten naar het Keatsmuseum en KNKB





De bijgehouden wedstrijdlijsten van de wedstrijden op prestatie- en wedstrijdniveau
(voorheen KNKB- en federatieniveau) dienen te worden gemaild (scan of foto) naar de
KNKB: info@knkb.nl. Dit is voor het verrekenen van de inleg op basis van ‘de gebruiker
betaalt’. Er is afgesproken dat per speler 1 euro van de inleg wordt verrekend met de
KNKB.
De wedstrijdlijsten van de wedstrijden op prestatieniveau dienen daarnaast ook
gemaild te worden naar het Keatsmuseum: info@keatsmuseum.frl. Het Keatsmuseum
ontvangt de lijsten vanwege archivering en uit historisch besef.
Lijsten van wedstrijden die behoren tot de ranking dienen direct na afloop i.o. met de
scheidsrechter te worden gecorrigeerd.
o Van belang daarbij is in welke omloop er sprake was van in- of uitvallers. De
invallers krijgen, wanneer ze een prijs winnen, wel (deels) de punten voor het
klassement.

19. Uitslagen doorgeven aan de pers
De volgende media ontvangt graag van u de uitslagen:
 kaatsen.nl@gmail.com
 sport@lc.nl (vanaf jongens/meisjescat. en ouder)
 sport@frieschdagblad.nl

20. Eenlingenbeleid
Hieronder vindt u het eenlingenbeleid zoals het is opgenomen in het Kaatsreglement 2021.
Deelname eenling aan afdelingswedstrijden
(geldt voor de jeugdcategorieën en de categorieën junioren dames en junioren heren).
Definitie:
Een eenling is een speler die voor zijn huidige vereniging in zijn eigen categorie geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat hij geen partuur van minimaal twee personen kan vormen.
Toelichting:
Er is naast de eenling 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.
Deelname:
 Een ontvangende vereniging mag in afdelingswedstrijden slechts één eenling in elk
partuur opstellen.
Welke vereniging:
 Een eenling kan voor een vereniging uitkomen, aangrenzend aan zijn huidige postcode
conform de gebiedsindeling KNKB (zie bijlage F Kaatsreglement).
 De latende vereniging dient de andere vereniging te benaderen met het verzoek of de
betreffende speler voor die vereniging mag uitkomen.
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Randvoorwaarden:
 De speler die van deze regeling gebruikmaakt, mag per seizoen maar voor één
vereniging uitkomen.
 Beide verenigingen moeten schriftelijk akkoord zijn met de overstap. Van beide
verenigingen dienen twee leden van het bestuur 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.
 De latende vereniging mag in die categorie geen afdelingspartuur afvaardigen.
 De status van eenling geldt voor één wedstrijdseizoen. Voor een volgend seizoen kan
opnieuw een aanvraag worden gedaan.
 De vereniging geeft vóór 15 april van het wedstrijdseizoen aan voor welke vereniging
een eenling kaatst.
Toelichting:
Er dient gebruik gemaakt te worden van het KNKB-aanvraagformulier eenlingenbeleid.
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21. Actielijst kaatswedstrijd
Nr
1

SUB.

Omschrijving
Wedstrijd

Besluit

Wedstrijd aanvragen
(+/- 1 jaar van tevoren)
Concept wedstrijdagenda bespreken
Wedstrijdschema maken
2

Algemeen
A

Datum

B

Categorie

C

Locatie

D

Aanvang wedstrijd

3

Plaats en wedstrijd
A

Regelen veld of zaal

B

Kantine

C

Geluidinstallatie

D

(Muziekkorps)

4

Opgave
Via KNKB site

5

Prijzen
A

Sponsor

B

Soortprijs (wisselbeker)

C

Aantal prijzen (winnaars + verliezersronde)

D

Kopen prijzen

E

Kopen kransen

6

7

Publiciteit
A

Bekendmaken van de activiteit
briefjes, flyers??)

(pers, radio,

B

Wedstrijdverslag

C

Uitnodigen sponsors, ereleden e.d.
Loten
Lotingploeg KNKB
Vereniging ontvangt bericht na loting

8

Lijsten
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Actie

Datum

Gereed

A

Lijst maken

B

Aantal lijsten drukken

9

Veld/materiaal
A

Velden leggen

B

Aantal perken/afmetingen

C

Aankleding veld

D

Kaatsballen

E

Aanmerkers blokjes

F

Meetlint

G

Telegrafen

H

EHBO (doos)

10

Begeleiding wedstrijddag
A

Scheidsrechter

B

Ontvangst/overleg scheidsrechter

C

Ontvangst pers/masseur/TC

D

Keurmeesters

E

Telegrafisten

F

Kaatsaanmerkers

G

Kleding kaatsaanmerkers/telegrafisten

H

Wedstrijdleiding

I

Aanwezig bestuur

J

Overige begeleiders

K

Inleg innen

L

Verzorging keurmeesters/ TC/scheidsrechters
enz.

M

Prijsuitreiking

N

Opruimen

11

Overig
A

Standen doorgeven aan secretaris

B

Via inlogcode en ver..nr. uitslag +
wedstrijdverslag op KNKB site zetten
en naar media versturen
Completeren wedstrijdlijst met alle uitslagen,
in welke omloop in- of uitvallers zijn geweest,
e.e.a. in overleg met scheidsrechter.
Direct na de wedstrijd complete wedstrijdlijst
sturen naar info@knkb.nl (en
info@keatsmuseum.frl).
Kan m.b.v. een foto van een smartphone, maar
ook via een scan via de mail.
Wedstrijd evalueren

C

D

E
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