Opslagafstanden
kaartjes
Seizoen 2022

Wedstrijdniveaus

DOEL kaartjes
Kinderen die het kaatsspel begrijpen en

Niveau D:
Recreatieniveau KNKB in de regio

graag deel willen nemen aan
wedstrijden buiten de eigen vereniging,
toetsen waar ze aan toe zijn.

Niveau C:
Wedstrijdniveau KNKB in de regio

Zo worden de kinderen ingedeeld op
het juiste wedstrijd niveau.

Niveau B:
Prestatieniveau KNKB

Niveau A

Succes allemaal!

Prestatieniveau KNKB (deelnemers worden
geselecteerd door de Technische

Bestuur en medewerkers KNKB

commissie)

Opslag afstanden
Welpen meisjes
A: 14meter B: 12 meter C: 9 meter D: 7 meter

Welpen jongens
A: 16 meter B: 14 meter C: 11 meter D: 9 meter

Pupillen meisjes
A: 17 meter B: 15 meter C: 12 meter D: 10 meter

Pupillen jongens
A: 20 meter B: 18 meter C: 15 meter D: 13 meter

Schoolmeisjes
A: 21 meter B: 19 C: 16 meter D: 14 meter

Schooljongens
A: 24 meter B: 22 meter C: 19 meter D: 17 meter

Meisjes
A: 24 meter B: 22 meter C: 19 meter D: 17 meter

Hoe kom ik aan de kaartjes?

Jongens
A: 28 meter B: 26 meter C: 23 meter D: 21 meter.

De opslag kaartjes zijn te bestellen op het bondsbureau.

Dit kan door een mail te sturen aan Afke Hijlkema; a.hijlkema@knkb.nl

Wat moet ik doen?

Omschrijf duidelijk voor welke categorie u kaartjes wil bestellen en hoeveel.
Je slaat 10 ballen op, vanaf de afstand die je beheerst. Je eigen trainer begeleidt de
Bijvoorbeeld: welpen meisjes: 15 kaartjes

opdracht.

Schooljongens 20 kaartjes.
Het doel is om 7 ballen “IN” en op de helft van het perk te slaan.
Kosten: Geen.

Dan weet je zeker dat je ruim in kan.

Lukt dit 7 keer, dan ontvang je het kaartje van je trainer.
Deze mag je mee naar huis nemen.
Je eigen trainer kan jou nu vertellen welke wedstrijden je voor in mag schrijven.

Lukt het nog niet? Probeer het dan over enkele weken nog een keer.

Categorieën in 2022

Opgeven voor een wedstrijd

Welpen:

Opgave.

Geboorte jaar 2011 en 2012

Opgeven voor een wedstrijd doe
je voor maandag 19.00 uur, via www.knkb.nl

Pupillen:
Geboorte jaar 2009 en 2010

Het systeem vraagt om je bondsnummer en geboortedatum.
Bondsnummer ontvang je via de vereniging

Schooljeugd
Geboorte jaar 2007 en 2008

Wedstrijdlijst
De wedstrijdlijst vind je op dezelfde plaats vanaf woensdagavond 19.00 uur

Meisjes/ Jongens:
Geboorte jaar 2004/ 2005/ 2006

Afmelden:
Als de lijst bekend is, doe je dit bij de scheidsrechter en vereniging.
Gegevens vind je in de agenda op de site van de KNKB
Is er nog niet geloot, stuur dan een mail naar info@knkb.nl

