
HET KAATSSPELREGLEMENT 
 

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

 

Om een spel te behalen, moet een ploeg vier "vijftienen" winnen, volgens de hierna vermelde telling: 15 - 30 - 40 

- spel. 

 

Handicap (Beker van België, tornooien, enz.) 

 

Indien twee ploegen uit verschillende afdelingen het tegen elkaar opnemen: 

 

-als er één afdeling verschil tussen de 2 ploegen is, krijgt de ploeg uit de hoogste afdeling bij aanvang van het 

spel een vijftien vertraging (quinze barré). 

 

-als er meer dan één afdeling verschil tussen de 2 ploegen is, krijgt de ploeg uit de laagste afdeling bij aanvang 

van het spel een vijftien voorsprong. 

 

 

Na het leggen van twee kaatsen, wisselen de ploegen van kamp; wanneer echter in de loop van een spel voor 

een ploeg de score "40" aanwijst, wordt al na het leggen van één kaats van kamp gewisseld. 

 

 

Bij de wedstrijden die betwist worden naar meer dan 9 gewonnen spellen, is een rustperiode voorzien. Deze 

rusttijd zal ingelast worden van zodra een ploeg ten minste de helft van het aantal spellen zal behaald hebben 

die nodig zijn om de overwinning te behalen. 

 

Vóór de aanvang van iedere wedstrijd wordt er getost om het kamp van waaruit zij de wedstrijd wil aanvangen. 

 

I. BAL "IN HET SPEL” - BAL DIE KAN GESPEELD WORDEN 
 

A. Bal "in het spel" 

 

a) De fase begint bij de opslag, van zodra de opslager, na het signaal van de scheidsrechter, zich in de 

opslagruimte bevindt of de opslagruimte betreedt. Precies op dat ogenblik is de bal "in het spel". 

 

b) Een bal houdt op "in het spel" te zijn indien hij slecht, kort of achter verklaard wordt, bestraft wordt 

met een strafvijftien of indien hij een zijlijn raakt of overschrijdt of gestopt wordt, d.w.z. als hij de 

plaats bereikt die in aanmerking zal genomen worden voor het leggen of winnen van een kaats. Een 

bal die niet meer kan "gespeeld" worden houdt ook op "in het spel" te zijn van zodra de toewijzing 

van de betwiste kaats vaststaat. 

 

c) Een bal die goed is, maar die niet meer kan gespeeld worden, vervolgt niettemin zijn loop om de 

plaats te bepalen voor het leggen of voor het winnen van een kaats, tot op het ogenblik dat hij een 

zijlijn raakt of overschrijdt of tegengehouden wordt. Gedurende dit tijdsverloop is hij nog altijd "in het 

spel". 

 

B.  Bal die kan gespeeld worden 

 

a) Een bal kan geldig gespeeld worden indien een speler hem kan "keren" of "terugkeren". 

 

b) Een bal kan alleen geldig gespeeld worden in de vlucht of bij de eerste stuit; van zodra hij de grond 

raakt om aan zijn tweede stuit te beginnen, is hij niet meer te spelen. 

 

c) Wanneer een bal teruggeslagen wordt tussen de vlucht en de eerste stuit, mag hij nog 

teruggekaatst, dus gespeeld worden, zelfs als de hand de grond heeft geraakt. Wanneer de bal 



teruggeslagen wordt tussen de eerste en de tweede stuit, kan hij niet meer gespeeld worden, indien 

de hand of één van de vingers van de hand de grond raakt alvorens de bal teruggeslagen te hebben. 

 
 

II. DE OPSLAG 

 

a) De opslag moet onderarms en met de blote hand gebeuren. 

 

b) De scheidsrechter zal het sein geven voor elke opslag, na er zich van vergewist te hebben dat al de 

spelers hun plaats hebben ingenomen. 

 

c) De opslager moet in de opslagruimte optreden en in een doorlopende beweging vooruitgaan in de richting 

van de koordlijn. Als hij zijn aanloop van buiten de kaatsbaan neemt, moet hij in de opslagruimte 

binnenkomen langs de achterlijn. Eenmaal hij zich in de opslagruimte bevindt, moet de opslager hoe dan 

ook de bal opgooien om hem de definitieve impuls voor de opslag te geven. Op het ogenblik dat hij de bal 

"slaat", mag geen enkele voet van de opslager de uiterste grens van de opslagruimte raken of 

overschrijden. Bij de aanloop ter voorbereiding van de opslag, mogen evenmin de zijlijnen van de 

opslagruimte geraakt of overschreden worden door de opslager. De definitieve "slag" moet gegeven 

worden met de hand die de bal opgeworpen heeft. 

 

d) Elke speler heeft een welbepaalde plaats in de beurtrol van de opslagers. Deze plaats mag niet gewijzigd 

worden in de loop van de wedstrijd. 

 

III. BALLEN DIE “SLECHT” ZIJN 
 

Worden aanzien als ballen die "slecht" zijn: 

 

a) elke bal die in de vlucht de grond raakt buiten de speloppervlakte, behalve wanneer hij "achter" is (zie V.); 

 

b) elke bal die, hoewel in het spel vallend, vooraf in de vlucht om het even welk vast voorwerp heeft geraakt, 

buiten de speloppervlakte (behoudens in geval van tegengestelde beschikkingen voorzien in het 

plaatselijk reglement); 

 

c) elke bal die in de vlucht een zijlijn of een staak raakt. 

 

 

IV. TE KORT GELEVERDE BALLEN 
 

Is te kort geleverd en bijgevolg beschouwd als "slecht", elke bal die, bij de opslag, in de vlucht de "koordlijn" 

raakt of in de vlucht de grond raakt vóór deze lijn. 

 

 

V. BALLEN DIE "ACHTER" ZIJN 
 

Een bal is “achter”: 

 

a) indien hij in de vlucht opgeslagen, "gekeerd" of "teruggekeerd" is over de achterlijn of deze bereikt heeft; 

 

b) indien hij een staak of een achterlijn heeft geraakt buiten de vlucht (met de eerste stuit of rollend) maar 

zonder buitengelopen te zijn. 

 



VI. AFBAKENING VAN DE KAATSBAAN 
 

De achterlijnen worden geacht de speloppervlakte af te sluiten; zij mogen door een speler niet geraakt of 

overschreden worden, wanneer een bal nog "in het spel" is, zonder aanleiding te geven tot een strafvijftien. 

 

 

 

VII. BUITEN DE LIJNEN LOPENDE BALLEN 
 

Een bal mag enkel als buiten lopend beschouwd worden nadat hij vooraf de grond in het spel heeft geraakt en 

vervolgens één van de twee zijlijnen van het spel heeft geraakt of overschreden, hetzij al rollend, hetzij met de 

eerste stuit die niet kon hernomen worden. Een bal loopt nooit buiten de lijnen in de vlucht. Een bal die met de 

eerste stuit van het klein spel naar het groot spel overgaat en omgekeerd, wordt niet als buitengelopen aanzien. 

 

 

VIII. STRAFVIJFTIENEN 
 

De strafvijftienen worden aangerekend of toegepast in de volgende gevallen: 

 

1.  tegen de opslager die de uiterste grens van de opslagruimte raakt of overschrijdt; 

 

2. tegen de opslager die op een onregelmatige manier de opslagruimte binnenkomt of die achteruitgaat in 

de opslagruimte; 

 

3. tegen de opslager die de zijlijnen van de opslagruimte raakt of overschrijdt;  

 

4. tegen de opslager die, in de opslagruimte, de bal laat ontsnappen of terug in de hand neemt na hem 

gelost te hebben, of nog die nalaat de definitieve impuls aan de bal te geven voor de opslag; 

 

5. tegen elke speler die opslaat zonder gewacht te hebben op het sein van de scheidsrechter en tegen elke 

speler die niet onderarms en niet met de blote hand oplevert; 

 

6. tegen een speler die een nog te spelen bal zal aangeraakt hebben, nadat één van zijn medespelers hem 

in laatste instantie had aangeraakt; 

 

7. tegen een speler die, na een nog te spelen bal te hebben aangeraakt, hem opnieuw zal aanraken vóór de 

tweede stuit. Aldus zal een strafvijftien toegepast worden tegen de speler die, terwijl de twee handen 

elkaar niet raken, de te spelen bal gelijktijdig of achtereenvolgens op de beide handen krijgt. Er wordt 

geen strafvijftien toegepast als een speler een bal tegenhoudt of terugzendt met de beide handen, als 

deze elkaar raken; 

 

8. tegen de speler die geraakt wordt door een nog te spelen bal op een andere plaats dan op de handen of 

op de ontblote voorarmen tot aan de elleboog. Geeft echter geen aanleiding tot een strafvijftien, een nog 

te spelen bal die op de ontblote voorarm van een speler een verband, een windsel of een polsband raakt; 

 

9. tegen de speler die voorwerpen in het spel zal laten rondslingeren hebben (bril, handschoen, pet, enz...) 

indien één van deze voorwerpen door een bal geraakt wordt, zij het in de vlucht, met de eerste stuit of 

zelfs al rollend; 

 

10. tegen de speler (behalve de opslager) die zich buiten de speloppervlakte zal bevinden of die één van de 

lijnen die de speloppervlakte afbakenen zal raken, nadat de scheidsrechter de herneming van het spel 

heeft aangegeven en vooraleer de bal "in het spel" is; 

 

11. tegen iedere speler die zich in het kamp zal bevinden gelegen tegenover datgene ingenomen door zijn 

ploeg of die de koordlijn zal raken nadat de scheidsrechter de herneming van het spel heeft aangegeven 

en vooraleer de bal in het spel is, tenzij het gaat om spelers van de ploeg aan de opslag bij het betwisten 



van een kaats gelegen op de koordlijn of in het klein spel;  

 

12. tegen iedere speler die, verdedigend of aanvallend - op de grond - één van de achterlijnen of het 

verlengde ervan zal raken of overschrijden of die een staak zal raken met om het even welk lichaamsdeel 

(voeten, handen, ...), terwijl de bal nog in het spel is; 

 

13. tegen iedere speler die een tegenstrever zal gehinderd hebben; 

14. tegen iedere speler die de bal in de hand(en) zal gehouden hebben wanneer hij nog te spelen was; 

 

15. tegen de speler of de ploeg die geen onmiddellijk gevolg geeft aan het fluitsignaal van de scheidsrechter, 

dat de normale herneming van het spel aankondigt; 

 

16. tegen de speler of de ploeg die opzettelijk het verloop van de wedstrijd zal vertragen; 

 

17. tegen de speler die, nadat hij met toelating van de scheidsrechter het spel tijdelijk heeft verlaten, zijn 

plaats opnieuw inneemt zonder hem te verwittigen; 

 

18. tegen de speler die, om hoger te reiken tijdens een spelfase, zich steunt op een andere speler, derwijze 

dat zijn voeten de grond niet raken; 

 

19.  tegen de speler die de bal gaat terughalen tot buiten de ruimte voorbehouden voor de toeschouwers; 

 

20. tegen de speler die van handschoen verwisselt in de loop van een spel (behoudens in welbepaalde 

gevallen, jaarlijks te preciseren door de Raad van Bestuur van de NK-FNJP) en na instemming van de 

scheidsrechter 

 

21. in de gevallen waarvan sprake in de rubrieken III en IV van huidig hoofdstuk (Ballen die slecht zijn - te kort 

geleverde balen); 

 

22. tegen de speler ander dan de opslager die zich in het opslagvak bevindt op het ogenblik dat de opslager 

het betreedt; 

 

23. tegen de speler die de bal met de voet wegschopt voor of tussen de eerste en de tweede stuit; 

 

24. tegen de speler die de bal niet rollend terugstuurt na afloop van een spelfase, behalve als het spel 

toegewezen is, in dat geval wordt de op te leggen boete verdubbeld. 

 

OPMERKINGEN  

 

1°) Indien een bal slecht valt of te kort geleverd is of indien een tegenspeler een inbreuk heeft gepleegd die 

aanleiding geeft tot een strafvijftien, mag de speler de bal steeds tegenhouden of met de eerste stuit 

terugzenden, want hij heeft vooraf niet te oordelen over de beslissing van de scheidsrechter. 

 

2°) In het geval dat het toepassen van een strafvijftien tot gevolg heeft dat een al geplaatste kaats niet 

meer zou kunnen betwist worden tijdens het lopende spel, wordt de eerste te betwisten kaats 

ambtshalve nietig verklaard.  

. 

 

3°) Indien een speler zijn handschoen verliest tijdens een spelfase, wordt er geen strafvijftien toegepast. 

 

IX. ANDERE STRAFFEN 
 

1) De speler die om het even welke bal neemt ter vervanging van deze die hem door de scheidsrechter werd 

gegeven, verliest het lopende spel; dit feit zal vermeld worden op het scheidsrechtersverslag. Als de 

nieuw gebruikte bal niet toegelaten is door het reglement van inwendige orde, zal hij in beslag genomen 

worden door de scheidsrechter en opgestuurd naar de bevoegde commissie. Dit laatste geval zal het 

voorwerp moeten uitmaken van een aanvullend verslag. 

 

2) De speler die buiten zijn beurt opslaat, verliest het lopende spel; de straf zal toegepast worden op het 



ogenblik van de vaststelling van de inbreuk door de scheidsrechter. De wedstrijd zal voortgezet worden 

zonder kampwissel. 

  

 

 

3) Het bewerken van de kaatsbal met de voet of met de hand op om het even welk oppervlak zal bestraft 

worden met een boete. 

 

4) De speler die de kaatsbal wegschopt zal bestraft worden met een boete. 

 

X. BALLEN GEHINDERD IN HUN NORMAAL TRAJECT 
 

A. De hindernis is beweeglijk maar bevindt zich op de grond (scheidsrechter, persoon die niet aan het spel 

deelneemt, dier, voertuig): 

 

1°) De hindernis bevindt zich volledig in het spel: de lopende spelfase wordt nietig verklaard (bal 

opnieuw op te slaan) behalve in het bijzonder geva

het geval dat de tussenkomst het spelverloop niet heeft beïnvloed (Voorbeeld: rollende bal die 

tegengehouden wordt op het ogenblik dat de toewijzing van de betwiste kaats al vastligt). 

 

2°) De hindernis raakt een zijlijn: 

 

a) zo de aanraking in de vlucht gebeurt, is de bal "slecht"; 

b) zo de aanraking gebeurt met de eerste stuit of al rollend, wordt de bal die "goed" is, aanzien 

als buitengelopen of gestopt op het punt van de aanraking. 

 

3°) De hindernis raakt de achterlijn: de bal is "achter". Zelfs indien de hindernis zich in dit geval in het 

spel bevindt, is de bal "achter", voor zover geen enkele speler nog in staat is om de bal tegen te 

houden. 

 

4°) De hindernis bevindt zich volledig buiten het spel: de bal is "slecht" als de aanraking in de vlucht 

gebeurt. 

 

B. De hindernis is beweeglijk, maar bevindt zich boven het spel (vogel, vliegend voorwerp, ballonnetje, 

enz...) : de bal moet opnieuw opgeslagen worden. 

 

C. De hindernis is vast en bevindt zich in of boven het spel (muur, puntgevel, kroonlijst, enz...), hangt over 

het speloppervlak (draad, kabel) of is zelfs volledig buiten het spel, maar kan tijdens zijn traject geraakt 

worden door een bal die goed zou zijn (boom, paal) : deze gevallen moeten voorzien zijn in het plaatselijk 

reglement. 

 

 Zo dit niet het geval is zal voor de aanrakingen die in de vlucht plaatshebben, de bal "slecht" zijn voor de 

hindernissen die zich in of buiten de speloppervlakte bevinden; hij vervolgt zijn weg voor de hindernissen 

die het spel volledig overspannen. 

 

 Voor de aanrakingen die plaatshebben met de eerste stuit of al rollend, wordt de bal beschouwd als zijnde 

tegengehouden aan de hindernis die zich in het spel bevindt. 

 

D. Bal die in een opening terechtkomt: zal aanzien worden als tegengehouden aan het begin van de 

opening. 

 

E. Een bal die een voorwerp raakt dat ingeplant is in het spel, zal aanzien worden als tegengehouden op de 

plaats van de aanraking met de hindernis (behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in het 

plaatselijk reglement). 

 

F. Als een speler de normale loop van het traject van de bal vervangt, zal de scheidsrechter de kaats daar 

waar de speler de bal heeft aangeraakt, voor zover die handeling de tegenstander van voordeel is. 

 

 



XI. BALLEN DIE OPNIEUW MOETEN OPGESLAGEN WORDEN 
 

Buiten de gevallen hierboven voorzien onder punt X., zijn eveneens opnieuw op te slaan, de ballen die niet 

normaal konden betwist worden door het feit dat de speler die is tussengekomen of zich voorbereidde om 

tussen te komen, gehinderd of verhinderd werd door de onverwachte aanwezigheid van een beweeglijke 

hindernis of ook als gevolg van een verkeerd fluitsignaal van de scheidsrechter.  

 

XII. BALLEN ACHTEREENVOLGENS AANGERAAKT DOOR SPELERS 
VAN EENZELFDE PLOEG OF OPEENVOLGENDE KEREN DOOR 
DEZELFDE SPELER, ZONDER DAT EEN STRAFVIJFTIEN MOET 

TOEGEPAST WORDEN 
 

Wanneer een bal achtereenvolgens aangeraakt wordt door spelers van eenzelfde ploeg of opeenvolgend door 

eenzelfde speler, wordt deze bal beschouwd als zijnde tegengehouden of buitengelopen op de meest voordelige 

plaats voor de tegenpartij; het zal dus hetzij het punt van de aanraking zijn, hetzij het punt waar de bal zijn loop 

beëindigd heeft, hetzij het punt waar de bal buitengelopen is, naargelang de toestand die de meest voordelige is 

voor de tegenpartij. 

 

XIII. DE KAATSEN 
 

1. Aanduiden van de kaatsen 

 

De kaatsen worden aangeduid op de plaats waar de bal wordt tegengehouden of op het punt waar hij is 

buitengelopen. 

 

Als de bal, rechtstreeks van een speler komend, een speler van de tegenpartij raakt, zonder dat er 

aanleiding is tot het toepassen van een strafvijftien, en zijn loop vervolgt in het voordeel van de speler die 

de bal heeft gespeeld, wordt de kaats aangeduid op de plaats waar de bal, na de aanraking, zal 

tegengehouden worden of waar hij zal buitenlopen. Als de aanraking tot gevolg heeft dat de bal 

achteruitloopt, zal de kaats aangeduid worden op de plaats van de aanraking. 

 

De aanduiding van de kaats bestaat uit een punt dat zich bevindt midden in het streepje dat door de 

scheidsrechter getrokken wordt evenwijdig met de koordlijn. Dit streepje zal schuin doorstreept worden 

door de kaatsenlegger van zodra de kaats is betwist en op het ogenblik waarop hij de kaatsaanwijzer 

wegneemt. Op de niet verharde kaatsbanen zal de kaats aangeduid worden bij middel van een metalen. 

  

De aandacht wordt op de kaats gevestigd door een kaatsaanwijzer, die buiten het spel geplaatst wordt en 

ter hoogte van de kaats. Hij draagt het nummer 1 voor de eerste (of enige) kaats en het nummer 2 voor de 

tweede kaats. De scheidsrechter zal nazien of de kaatsaanwijzer ter hoogte van de kaats werd geplaatst en 

zal, indien nodig, de plaats van de kaatsaanwijzer verbeteren. 

 

2. Winnen van een kaats 

 

Om een kaats te winnen, moet de bal voorgoed voorbij de kaats gestuurd worden, hetzij bij de opslag, bij 

het "keren" of bij het "terugkeren". Dit betekent dat de kaats een punt is. Het is dus voorbij deze "kaatslijn" 

dat de opgeslagen, gekeerde of teruggekeerde bal moet geraken om de kaats te winnen. 

 

Bij volledige gelijkheid, namelijk wanneer de kaats en het punt waar de bal stopt of het punt waar hij 

buitengaat zich op dezelfde lijn bevinden, wordt de kaats verloren door de ploeg die als laatste de bal 

gespeeld heeft. 

 

3. Meten voor een kaats 

 

Van zodra er twijfel kan bestaan over de toewijzing van een kaats, zal de scheidsrechter onmiddellijk een 

streepje trekken op de plaats waar de bal werd tegengehouden of is buitengelopen en dit alvorens zijn 



beslissing te nemen. 

Indien de twijfel blijft bestaan, zal de scheidsrechter, bijgestaan door de kapitein van de ploegen, overgaan 

tot het meten voor de kaats. Dit meten gebeurt bij middel van de in de bijhorigheden voorziene koord. 

 

Als de plaats van de kaats en/of van het tegenhouden van de bal binnen de speloppervlakte gelegen zijn, 

zal de scheidsrechter het midden van elk streepje aanduiden alvorens met het meten te beginnen; dit 

midden is het richtpunt voor het meten. 

 

Om de kaats te meten moet men een rechte aanbrengen, evenwijdig met de koordlijn, die zo dicht mogelijk 

tegen de kaats loopt of tegen het punt waar de bal, die over de toewijzing van de kaats zal beslissen, werd 

tegengehouden. Daartoe brengt men, vertrekkend vanaf de koordlijn, gelijke lengten aan op de twee 

zijlijnen van de kaatsbaan. De scheidsrechter zal deze lengten aanduiden met een streepje. Door deze 

twee streepjes zal hij de koord dwars over het speelveld spannen en zal dan oordelen over de toewijzing 

van de kaats. 

 

In het geval dat in het groot spel het meten langs een zijlijn niet mogelijk is of indien het trapezium zichtbaar 

onregelmatig is, zal de evenwijdige rechte tot stand gebracht worden door het aanbrengen van even lange 

verlengingen van de zijlijnen van het klein spel. Indien het klein spel afgeknot is moet er voor het meten 

rekening gehouden worden met een fictieve evenwijdige, die één van de zijlijnen zal vervangen. 

 

In geval van volledige gelijkheid, dit wil zeggen wanneer de kaats en het punt waar de bal werd 

tegengehouden of is buiten gelopen, tot dezelfde lijn behoren, is het de ploeg die het laatst de bal gespeeld 

heeft, die de kaats verliest. 

 

DE MATERIELE INRICHTING 
 

DEEL I - DE KAATSBAAN 

 

I.1 Afmetingen van de kaatsbaan 
 

De kaatsbaan heeft, naargelang de ploegen die erop moeten spelen, de volgende afmetingen:  

 

 Zie schets op volgende bladzijde. 

 

Al deze afmetingen zijn aan de binnenzijde genomen. Op het niveau van de fondlijn van het kleine spel kan de 

breedte schommelen tussen minstens 8 en hoogstens 10 meter. 

 

De achterlijnen evenals de koordlijn zullen loodrecht staan op de as van de kaatsbaan, die deze moet verdelen 

in twee gelijke en symmetrische delen. 

 

Voor de miniemen, pupillen en prepupillen veranderen alleen de achterlijnen van plaats. De zijlijnen zijn deze 

van een gewone kaatsbaan. 

 

I.2 De opslagruimte 

 

Rechthoek getrokken in de as van de kaatsbaan, met een lengte van vijf meter en een breedte van drie meter 

en waarvan één van de breedtelijnen samenvalt met de achterlijn van het groot spel. 

 

De opslagruimte wordt aan de kant van de achterlijn buiten het spel uitgebreid met een ruimte van ten minste 

drie meter diepte, zonder welbepaalde breedte. 

 



I.3 De afbakening 
 

Al de lijnen die de kaatsbaan en de opslagruimte afbakenen zullen wit zijn of van heldere kleur, met een 

eenvormige breedte van 5 cm. Voor de miniemen, pupillen en prepupillen zal nochtans telkens een andere kleur 

gebruikt worden voor het trekken van de lijnen die niet samenvallen met de afbakening van de kaatsbaan voor 

de volwassenen en kadetten. 

 

I.4 De staken 
 

De uiteinden van de achterlijnen zullen aangeduid worden door staken. Deze zullen een heldere kleur hebben, 

minimum 4 meter hoog zijn en vrij van elk voorwerp. 

 

Hun verticale inplanting zal zodanig gebeuren dat het verlengde van de binnenzijden van de hoek gevormd door 

de zijlijnen en de achterlijnen, aan de staak raken. 



 

42 m 30 m

VOLWASSENEN -KADETTEN

Klein Spel Groot Spel

42 m 25 m

MINIEMEN

Klein Spel Groot Spel

30 m 20 m

PUPILLEN

Klein Spel Groot Spel

30 m 20 m

PREPUPILLEN

Klein Spel

Groot Spel



I.5 Onregelmatige kaatsbanen 
 

a) Wanneer de reglementaire afmetingen niet kunnen in acht genomen worden of wanneer gelijk welke 

hindernis voorkomt op de oppervlakte van de kaatsbaan of er bovenhangt, wordt een plaatselijk reglement 

opgesteld door de maatschappij, die hiervan drie exemplaren (twee wanneer zij geen ploeg opstelt in de 

reeks "nationale") zal overmaken aan haar vleugel. Dit reglement zal melding maken van de werkelijke 

afmetingen van de kaatsbaan evenals van de andere bijzonderheden; het zal ook de aangenomen 

oplossingen bevatten. Na goedkeuring door het comité van de vleugel zal een exemplaar teruggezonden 

worden aan de betrokken maatschappij en, indien het ploegen van de reeks "nationale" betreft, aan het 

secretariaat van de NK-FNJP. 

 

b) Dit plaatselijk reglement zal ter beschikking gesteld worden van de scheidsrechter die er kennis zal van 

nemen vóór de eerste wedstrijd van de speeldag. Afschriften van dit plaatselijk reglement zullen aangeplakt 

worden in de verschillende kleedkamers, derwijze dat iedere speler ervan kennis zal kunnen nemen. De 

plaatselijke afgevaardigde zal aan de scheidsrechter en aan de spelers al de gewenste uitleg verschaffen. 

 

I.6 Neutrale zone 
 

Een zone, vrij van elke hindernis, moet langsheen de zijlijnen voorbehouden worden voor het optreden van de 

scheidsrechter(s) en van de kaatsenlegger(s). 

 

Geen enkele andere persoon (afgevaardigde; coach…) mag op het ogenblik van de wedstrijd, zelfs niet op het 

einde van een spelfase, op het einde van een spel meer bepaald, in die neutrale zone staan. Vanaf de tweede 

opmerking van de scheidsrechter in de loop van dezelfde speeldag maakt laatstgenoemde daarvan gewag in 

zijn scheidsrechtersverslag met toepassing van code 013 ten overstaan van die persoon die de inbreuk begaat. 

 

DEEL II - DE KAATSBALLEN 

 

II. 1. De kaatsballen 
 

De inrichtende maatschappij voorziet in de levering van de kaatsballen. 

 

II. 2. Verplichte merken 
 

De kaatsballen moeten het erkenningsmerk dragen dat door de NK-FNJP werd aanvaard. 

 

II. 3. Afmetingen en gewicht 
 

De afmetingen en het gewicht van de kaatsballen worden door de RVB van de NK-FNJP bepaald. 

 

II. 4. Vervanging van de kaatsbal 
 

Alleen de scheidsrechter is bevoegd om over de vervanging van een kaatsbal te beslissen. 

 

II. 5 Paraaf en datum 
 

De scheidsrechters zullen de datum en hun paraaf aanbrengen op de kaatsballen vooraleer deze gebruikt 

worden. 

 



II. 6. Nieuwe kaatsbal 
 

Bij de volwassenen moet bij het begin van iedere wedstrijd een nieuwe kaatsbal gebruikt worden.  

 

II. 7. Kaatsballen in het bezit van de scheidsrechters 
 

De scheidsrechters moeten gedurende gans de wedstrijd één of meerdere kaatsballen (nieuwe of gebruikte) in 

hun bezit hebben, zodat de spelonderbrekingen kunnen vermeden worden. 

 

 

DEEL III - DE BIJHORIGHEDEN 

 

III. 1. Scorebord 
 

De cijfers op het scorebord moeten duidelijk zichtbaar zijn vanuit alle punten van de kaatsbaan. 

 

III. 2. Kaatsaanwijzers 
 

De kaatsaanwijzers, ten getale van twee, zullen cijfers moeten dragen (1 en 2 of I en II) die duidelijk zichtbaar 

zijn vanuit alle punten van de kaatsbaan. De gebruikte bouwstof, hun vorm en hun plaatsing mogen geen 

gevaar tot kwetsuren opleveren voor de deelnemers aan de wedstrijd en/of de toeschouwers. 

 

III. 3. Markeringsmiddel voor de scheidsrechter en de kaatsenlegger 
 

De scheidsrechter en de kaatsenlegger zullen over krijt (of andere markeringsmiddelen) moeten beschikken. 

Voor de kaatsbanen zonder harde bedekking zullen twee plaatjes ter beschikking gesteld worden van de 

kaatsenlegger. 

 

III. 4. Meetkoord 
 

De koord die moet dienen voor het meten zal ten minste 42 m. lang zijn teneinde het meten voor een kaats op 

om het even welk punt van de kaatsbaan, mogelijk te maken. Zij zal sterk genoeg moeten zijn om te kunnen 

weerstaan aan het normale trekken dat in dergelijke gevallen gebeurt. 

 

III. 5. Verbandkist 
 

Een verbandkist uitgerust om de eerste hulp toe te dienen, zal zich in de onmiddellijke nabijheid van de 

kaatsbaan moeten bevinden. 

 

III. 6. Elektronische weegschaal 
 

Een elektronische weegschaal zal ter beschikking gesteld worden van de scheidsrechter voor alle wedstrijden. 

 



DEEL IV - DE KLEEDKAMERS 

 

IV. 1. Verplichtingen van de inrichtende maatschappij 

 

De inrichtende maatschappij is verplicht behoorlijke kleedkamers, uitgerust met het nodige toiletgerief, ter 

beschikking te stellen van de scheidsrechter en van de spelers. 

 

 

IV. 2. Afzonderlijke lokalen (scheidsrechter/ploegen) 
 

De scheidsrechter en elke ploeg dienen over een afzonderlijk lokaal te beschikken. 

 

DEEL V - DE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ 

 

V. 1. Verplichtingen van de inrichtende maatschappij 
 

De inrichtende maatschappij is gehouden wat volgt ter beschikking te stellen van de scheidsrechter: 

 

a) een aantal kaatsballen, voldoende voor een normaal verloop van de wedstrijd; 

 

b) een terreinafgevaardigde die moet aanwezig zijn in het lokaal één uur vóór het voorziene aanvangsuur van 

de eerste wedstrijd en die ter beschikking zal moeten blijven van de scheidsrechter tot 30 minuten na het 

einde van de laatste wedstrijd; 

 

c) een kaatsenlegger; 

 

d) een aangestelde voor het scorebord. 

 

De terreinafgevaardigde moet een armband dragen en lid zijn van het bestuur van de inrichtende maatschappij. 

Hij is in het bijzonder belast met de bescherming van de scheidsrechter en moet zorgen voor het vrijmaken van 

de lijnen van de kaatsbaan en van de neutrale zone. Hij zal aan de kapiteins van de verschillende ploegen de 

ligging van de kleedkamer van de scheidsrechter aanwijzen. Hij dient gevolg te geven aan de opdrachten 

gegeven door de scheidsrechter in het kader van de beschikkingen opgenomen in het reglement van inwendige 

orde. 

 

V. 2. Bescherming, te verlenen door de inrichtende maatschappij 
 

De inrichtende maatschappij moet, in het kader van de organisatie van de speeldag en op straffe van sancties, 

bescherming bieden aan de scheidsrechter, de spelers en de personen bekleed met een bondsbevoegdheid. 

 

V. 3. Bij de jeugd, verplichting van de bezoekende ploeg jegens de 
scheidsrechter 

 

Bij de jeugd is de bezoekende ploeg eveneens verplicht een afgevaardigde of een coach ter beschikking van de 

scheidsrechter te houden die als lid van de bond het scheidsrechterblad mede zal ondertekenen. 



 
DE KAATSHANDSCHOEN 

 

I. Kenmerken van de te gebruiken handschoen 
 

De handschoen moet perfect aansluiten op de omtrek van de hand. 
 
Elke speler heeft de mogelijkheid om één of twee handschoenen te gebruiken voor het spelen van een 
wedstrijd. 
 
Er wordt een bestek opgemaakt waarin alle in acht te nemen kenmerken (gewicht, afmetingen, voering, 
soepelheid van de vingers, perforaties enz.) nader worden aangegeven, aangenomen door de RvB van de 
NK-FNJP en ter uitvoering overgemaakt aan de handschoenenfabrikanten. 
 
Jaarlijks maakt de RvB van de NK-FNJP dat bestek op de website van de bond bekend, evenals de 
specifieke controlemaatregelen die niet vermeld zijn in het vigerende reglement van inwendige orde en die 
van toepassing zijn op het lopende seizoen. 

 

II. Gewicht en rijgsnoer 

 

Het gewicht van een handschoen, het rijgsnoer (verplicht te leveren door de fabrikant) en het gebeurlijk 

controlemechanisme inbegrepen, mag nooit hoger zijn dan het gewicht bepaald door de RvB van de NK-FNJP, 

zowel bij een controle vóór het seizoen als bij het nazicht vóór of tijdens de wedstrijd, tijdens de rust of na afloop 

van de wedstrijd. 

 

III. Versterking (plaat) 

 

Enkel de plaat verstrekt door de erkende fabrikant van de NK-FNJP kan gebruikt worden. Die plaatjesfabrikant 

mag deze plaatjes enkel leveren aan de secretaris-generaal en aan de verantwoordelijke van de levering van de 

plaatjes, die ze tegen betaling aflevert aan de handschoenenfabrikanten die door een overeenkomst aan de NK-

FNJP gebonden zijn.  

 

Een versterking mag nooit opnieuw gebruikt worden. 
 

IV. Vreemde voorwerpen 

 

De handschoen zal geen enkel vreemd voorwerp mogen bevatten, verbergen of dragen en dit zowel voor wat de 

binnenzijde als voor wat de buitenzijde ervan betreft. 

 

Geen enkel voorwerp is toegelaten, zelfs met een medisch attest. 

 

Elk vreemd voorwerp zal door de scheidsrechter in beslag genomen worden en overgemaakt aan het bevoegd 

bestuur. 

 

In geval van kwetsuur zal enkel een kleefpleister van één enkele dikte mogen gebruikt worden. Een vingerling of 

om het even welk ander beschermingsmiddel, is niet toegelaten. 

 

V. Verantwoordelijkheid van de speler / Niet-verantwoordelijkheid van de NK-
FNJP 

 

Elke speler draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de regelmatigheid en de conformiteit van zijn 

handschoen(en) die hij voorlegt of gebruikt, te allen tijde (voor, tijdens en na de wedstrijd). 



 

De Bond is niet verantwoordelijk voor de keuze van het materiaal gebruikt door de spelers, noch voor de 

gebreken of de niet-conformiteit ervan, waarbij het materiaal dient te beantwoorden aan de toepasselijke 

kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het feit dat een handschoen voor de wedstrijd toegelaten wordt, is niet bindend 

voor de Bond. 

 

VI. Straffen voor de spelers 

 

Het nummer vermeld op de handschoen moet altijd leesbaar blijven. Indien die bepaling niet in acht wordt 

genomen, wordt de speler een boete opgelegd. 

 

Een handschoen die in beslag genomen wordt omdat hij te zwaar weegt wordt aan de speler teruggegeven na 

afloop van diens optreden op voorwaarde dat er geen enkele andere onregelmatigheid vast te stellen is (in dat 

geval vermeldt het scheidsrechtersverslag het gewicht op het ogenblik van de inbeslagname en het gewicht bij 

de teruggave van de handschoen). Als het gewicht van de handschoen op het ogenblik van de inbeslagname 

echter groter is dan of gelijk is aan 20g boven het toegelaten gewicht voor een handschoen van dat type, wordt 

de handschoen op de dienovereenkomstige wijze aan het bevoegde bestuur gestuurd. 

 

Elke speler die de bepalingen in verband met de reglementering over de handschoenen overtreedt door ofwel 

zijn handschoen te wijzigen ofwel te laten wijzigen, wordt geschorst, gestraft met een geldboete en de 

handschoen wordt in beslag genomen. 

 

De speler wiens handschoen(en) in beslag wordt (worden) genomen voor of tijdens de wedstrijd, mag met de 

blote hand spelen. 

 

Een speler die op eigen initiatief of door toedoen van een derde op ongeacht welk ogenblik de controle en/of de 

inbeslagname van diens handschoen weigert of verhindert of die weigert zijn handtekening te plaatsen op de 

achterflap van de omslag waarin zijn handschoen wordt geplaatst, wordt gestraft met een boete en een 

schorsing. Daarnaast mag hij, op straffe als niet-speelgerechtigde speler beschouwd te worden, niet deelnemen 

aan de speeldag of de speeldag verderzetten indien dat feit zich voordoet bij een controle voor of tijdens een 

wedstrijd. Tijdens die speeldag mag die speler niet vervangen worden. 

 

Een speler die een vreemd voorwerp in zijn handschoen heeft geplaatst (ring, huls, plaatje…) of die een 

handschoen gebruikt die niet gecontroleerd werd voor de wedstrijd, wordt van de kaatsbaan uitgesloten en 

gestraft met een geldboete en een schorsing. Hij mag tijdens de speeldag niet vervangen worden.  

 

De voorlegging of het gebruik van een niet-reglementaire handschoen houdt de toepassing van de voorziene 

straffen in. 

 

Niet-reglementaire handschoenen 
 

De niet-reglementaire handschoenen die door de sportcommissie, de entiteitscomissies of de controleurs voor 

seizoensaanvang in de categorieën “nationale”, “gewestelijke” of “jeugd” worden afgekeurd, mogen niet 

doorverkocht worden. 

 

De niet-inachtneming van dat verbod houdt de toepassing van code 112bis in. 

 

Bij twijfel over de juiste herkomst van een handschoen mag de commissie die over het geval moet oordelen, een 

expertise bevelen door een deskundige. De expertisekosten worden gedragen door de in gebreke zijnde partij. 

 

VII. Straffen voor de maatschappijen 

 

De maatschappijen die geen elektronische weegschaal ter beschikking van de scheidsrechter stellen, worden, al 

naar gelang, onderworpen aan de straffen voorzien voor het niet-verklaarde forfait of lopen een geldboete op, 

behoudens indien het een defect betreft dat zich voordoet tijdens de controle en voor zover de maatschappij alle 

middelen heeft uitgeput om de weegschaal te vervangen of snel een passende oplossing te vinden. In alle geval 

moeten de handschoenen gewogen worden voor en tijdens de wedstrijd. 



 

VIII. Scheidsrechters: richtlijnen/straffen 

 

De bevoegde comités voorzien hun scheidsrechters van de nodige richtlijnen betreffende het overmaken van de 

in beslag genomen handschoenen. 

 

Als de scheidsrechter vaststelt dat het toegelaten gewicht van een handschoen overschreden wordt, neemt hij 

de handschoen in beslag. 

 

Bij inbeslagname van een handschoen moeten de scheidsrechters de reden van de inbeslagname op het 

scheidsrechtersverslag vermelden, evenals het tijdstip van de inbeslagname: voor, tijdens of na de wedstrijd. 

 

De scheidsrechter die een onregelmatige handschoen niet in beslag zou nemen of die de naam van de speler 

die weigerde hem de handschoen over te maken, niet in zijn verslag vermeldt, loopt een boete en een schorsing 

op. 

 

De scheidsrechters die de vereiste handschoenencontrole niet verrichten, worden gestraft met een geldboete en 

een schorsing. 

 

Indien de officieel door de NK-FNJP aangewezen controleurs één of meerdere onregelmatigheden vaststellen 

die de scheidsrechters niet opgemerkt hebben, worden laatstgenoemden gestraft. 

 

IX. Betrekking bond en handschoenenfabrikant 

 

De bond stelt na instemming van de RvB een overeenkomst op met elke handschoenenfabrikant. Zodra de 

overeenkomst door beide partijen is ondertekend, wordt ze toegepast voor een duur die in beginsel onbepaald 

is. Elke overeenkomst mag verbroken worden ofwel door één der partijen, ofwel door beide partijen met 

inachtneming van de daarin vermelde termijn. 

 

X. Handschoenenfabrikanten 

 
Een erkende handschoenenfabrikant is een persoon die handschoenen moet vervaardigen die 
beantwoorden aan de door de bond opgelegde normen. 
 

Iedere kandidaat dient zich te wenden tot de secretaris van de NK-FNJP als hij een overeenkomst met de bond 

wil sluiten. 

 

De RvB zal aan elke erkende fabrikant een identificatienummer toekennen. 

 

Het is de fabrikanten strikt verboden, op eigen initiatief, nieuwigheden in te voeren zonder het akkoord van de 

RvB. 

 

De handschoenfabrikanten moeten absolute voorrang verlenen aan de uitvoering van een bestelling gedaan 

door een speler van wie een handschoen uit elkaar werd genomen door een bevoegde instantie, indien blijkt dat 

de betrokken handschoen regelmatig was. 

 

De handschoenfabrikanten moeten, iedere week, aan de door de RvB aangeduide persoon een opgave 

overmaken van de afgeleverde kaatshandschoenen bij middel van een document, dat volgende inlichtingen 

bevat: naam en adres van de speler, nummer van de handschoen, nummer en/of letter van de versterking, 

gewicht van de handschoen en datum van aflevering aan de speler. De handschoenfabrikant moet op deze lijst 

ook melding maken van de kaatshandschoenen van dewelke hij de versterking heeft moeten vervangen en 

zowel het oud als het nieuw nummer en/of letter van de versterking vermelden. Hij moet ook het nummer en/of 

de letter inschrijven van elke versterking die hij, als gevolg van beschadiging, niet zal kunnen gebruiken. 

 

 

Door het feit van de ondertekening van de overeenkomst worden de handschoenfabrikanten geacht kennis 



genomen te hebben van het reglement van inwendige orde van de NK-FNJP, inzonderheid van de 

handschoenreglementering en van de te hunner opzichte voorziene sancties.  

 

XI. Identificatie van de handschoen 

 

Elke handschoenfabrikant dient over een eigen merkteken te beschikken, dat zal moeten ingebrand of 

ingeslagen worden op de rugzijde van de duim van de handschoen. 

 

De fabrikant zal aan elke handschoen een verschillend volgnummer toekennen, bestaande uit maximum zeven 

cijfers en waarvan de eerste twee cijfers overeenstemmen met het identificatienummer hem toegekend door de 

NK-FNJP. Dit volgnummer zal door de fabrikant op de rugzijde van de handschoen in de breedte ingeslagen 

worden, in de ruimte die zich bevindt tussen het uiteinde van de vingers en de spits van de opening op de 

rugzijde van de handschoen. 

 

De nummers moeten door de fabrikant toegekend worden in de opgaande numerieke volgorde. 

De fabrikant met een elektronische weegschaal ter beschikking stellen van de speler zodat deze het gewicht van 

zijn handschoen kan nakijken. 

 

XII. Nazicht van de handschoen 

 
Voor aanvang van elke wedstrijd dienen de spelers zich spontaan aan bij de kleedkamer van de 
scheidsrechter, die alle eventueel te gebruiken handschoenen nakijkt. 

 
De inrichtende maatschappij zal een elektronische weegschaal ter beschikking stellen van de scheidsrechter. 

 

Vóór de wedstrijd zal de elektronische weegschaal zich in de kleedkamer van de scheidsrechter bevinden. Aan 

de speler die dat wenst zal de mogelijkheid geboden worden DEZE weegschaal te gebruiken om het gewicht 

van zijn handschoen(en) na te gaan. De handschoenen die vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter worden 

aangeboden, moeten een normale temperatuur hebben. Zo dit niet het geval is, zal de handschoen als 

onregelmatig worden aanzien. Een handschoen die door de scheidsrechter (of door de leden aangesteld voor 

de controle) als onregelmatig wordt aanzien zal, op het ogenblik zelf van de vaststelling, worden in beslag 

genomen. Een handschoen die niet mag gebruikt worden in de betrokken afdeling zal als niet reglementair 

aanzien worden en moet bijgevolg onmiddellijk in beslag genomen worden en teruggegeven worden aan de 

speler na afloop van de wedstrijd. De aanvoerder van de tegenstrever heeft het recht aanwezig te zijn in de 

kleedkamer van de scheidsrechter op het ogenblik van het wegen van de kaatshandschoenen. 

 

Elke speler mag maximum twee handschoenen aanbieden bij aanvang van de speeldag. De scheidsrechter zal 

op het verslag, naast de naam van de speler, het nummer (en indien bestaand de twee eerste letters van de 

kleur van het plaatje) van de versterking en het vastgestelde gewicht van de nageziene handschoenen 

vermelden. Een verwisseling van handschoen in de loop van een spel is niet toegelaten. 

 

De "reservehandschoenen" van de spelers die aan een wedstrijd deelnemen worden in een doos of een zak 

gestopt die geplaatst worden bij de koordlijn onder de controle van de scheidsrechter. Een speler mag pas van 

handschoen wisselen na toelating door de scheidsrechter die hem de reservehandschoen zal aanreiken die zich 

in de ad hoc doos of zak bevindt. De handschoen van de opslagspeler moet geplaatst worden op de plaats 

aangegeven door de scheidsrechter en zichtbaar en onder controle van de scheidsrechter blijven. Wordt deze 

paragraaf geheel of gedeeltelijk niet in acht genomen, dan wordt code 125 bis toegepast. 

 

Als een speler op eigen initiatief of door toedoen van een derde de controle van zijn handschoen weigert of 

verhindert of zich verzet tegen de inbeslagname ervan, loopt hij de voorziene straffen op. 

 

Een speler die te laat aankomt moet zich, in uitrusting, bij de scheidsrechter melden binnen de periode die 

voorzien is om nog mogen deel te nemen aan de wedstrijd. De scheidsrechter zal tot de vereiste controles 

overgaan en het gebeurlijk controlemechanisme aanbrengen indien deze speler nog vóór de rust moet 

optreden. Zo deze speler vóór de rust niet moet optreden, zal de controle tijdens de rust plaatsvinden. 

 
De scheidsrechter moet, steekproefsgewijze en minstens vijfmaal per speeldag, overgaan tot individuele 



controles van de handschoenen. De scheidsrechter zal daartoe dezelfde elektronische weegschaal gebruiken 
als deze waarvan hierboven sprake is. Deze individuele controles, waarbij de aanvoerder van de tegenstrever 
mag toekijken, gebeuren op gelijk welk ogenblik van de wedstrijd en vullen het algemeen nazicht aan dat iedere 
wedstrijd voorafgaat. De spelers zullen hun handschoen niet mogen uitdoen vóór een controle op de kaatsbaan. 
De naam van de gecontroleerde spelers zal op het scheidsrechtersverslag vermeld worden, evenals het 
vastgesteld gewicht en het nummer van de handschoen, de kleur en de score op het moment van de controle.  

 

De NK-FNJP zal, door toedoen van daartoe speciaal aangestelde leden, controles kunnen verrichten op alle 

niveaus, inzonderheid door het gebruik van een toestel dat elk verborgen vreemd voorwerp binnenin de 

handschoen opspoort. De Raad van bestuur van de NK-FNJP mag beslissen om een opdracht betreffende 

handschoenencontrole op te dragen aan een of meerdere externe firma('s) en in dat geval staat de Raad van 

bestuur aan deze firma('s) een machtdelegatie toe. De aangestelde leden zullen alle nodig geachte controles 

uitvoeren in het bevoegdheidsgebied van het bestuur dat hen aangesteld heeft, zowel in kampioenschaps- als in 

andere wedstrijden. Deze controles zullen op gelijk welk ogenblik kunnen uitgevoerd worden: vóór de wedstrijd, 

tijdens de wedstrijd, tijdens de rustperiode en na de wedstrijd. De scheidsrechters zullen een onmiddellijk 

gevolg moeten geven aan het verzoek van de personen belast met de handschoencontrole om de wedstrijd te 

onderbreken en zij zullen bovendien de naam van de personen die deze controle uitgevoerd hebben in hun 

verslag moeten vermelden. De personen belast met de handschoencontrole zullen van elke uitgevoerde 

controle een verslag opstellen; het zal overgemaakt worden aan het secretariaat van de commissie die bevoegd 

is voor de betrokken wedstrijd. 

 

Er wordt een aantal groepen van controleurs opgericht (2 per groep) die belast worden met een controle op de 

kaatsbanen, volgens deze procedure: 

 

- de inrichtende maatschappij moet hen een tafel ter beschikking stellen bij de opslagruimte 

- de wedstrijdscheidsrechter maakt hen bij hun aankomst het boek van het scheidsrechtersverslag over. 

 

Die personen controleren de handschoenen zonder de wedstrijd te onderbreken, hun controle heeft betrekking 

op de verschillende conformiteitscriteria voor handschoenen bepaald door de RvB. 

 

Het aantal door die personen te verrichten controles wordt niet beperkt, elke handschoen van elke speler mag 

dus evenveel keer gecontroleerd worden als dat noodzakelijk of geschikt bevonden wordt. 

 

Die controleurs hebben het gezag om de scheidsrechters te verplichten één of meerdere handschoenen in 

beslag te nemen, waarbij ze overgemaakt moeten worden aan het bevoegde bestuur. In dat geval plaatsen de 

controleurs hun handtekening op de achterflap van de omslag zodra deze verzegeld is, en de scheidsrechter en 

de spelers doen net hetzelfde. 

 

De aanwijzingen van de uit te voeren controles worden toevertrouwd aan één enkele verantwoordelijke die de 

groepen zal opleiden en hen zal belasten met de uit te voeren taken. 

 

De leden belast met de handschoenencontrole mogen om het even welke handschoen in beslag nemen zonder 

verantwoording af te moeten leggen ten opzichte van de betrokken speler. Als die personen beslissen om een 

handschoen uit elkaar te laten halen door het bevoegde bestuur, dient dat te gebeuren in aanwezigheid van de 

betrokken speler, behoorlijk opgeroepen. Noch het bevoegde bestuur noch de betrokken speler mogen zich in 

dat geval verzetten tegen het uit elkaar halen van de handschoen. Mocht de handschoen na onderzoek niet 

meer aan de speler overgemaakt kunnen worden in de oorspronkelijke staat, wordt de speler vergoed als er 

geen vervalsing is vastgesteld en voor zover de handschoen – voor het uit elkaar halen ervan – nog in staat was 

om gebruikt te worden. 

 

 

Een handschoen die in beslag genomen wordt bij een nazicht – om welke reden ook – die niet voldoet aan de 

voorwaarden om teruggegeven te kunnen worden aan de speler na de wedstrijd of na de controle, moet in een 

omslag geplaatst worden die daartoe voorzien is, met de handtekening van de persoon die de inbeslagname 

deed (bondsverantwoordelijke of scheidsrechter, extern bedrijf), evenals met de handtekening van de betrokken 

speler op de achterflap van de omslag; indien de speler weigert zijn handtekening te plaatsen, worden de 

voorziene straffen toegepast. Die omslag wordt pas geopend bij het onderzoek van de handschoen door het 

bevoegde bestuur en in aanwezigheid van de betrokken speler. Mocht de speler afwezig zijn of niet 

vertegenwoordigd zijn op de zitting, wordt de handschoen toch onderzocht en de passende beslissingen worden 

getroffen. 



 

XIII. Herstellingen 

 

Geen enkele herstelling van een handschoen zal toegelaten zijn, uitgezonderd het vervangen van een 

beschadigde versterking evenals het opnieuw aannaaien van een losgeraakte draad; deze herstelling moet 

verplicht uitgevoerd worden door een handschoenfabrikant die een overeenkomst met de bond gesloten heeft. 

Indien het enkel gaat over het herstellen van een naad, mag de herstelling ook uitgevoerd worden door een 

schoenmaker. 

 

Indien de speler beslist om zijn handschoen te laten herstellen door een erkende handschoenfabrikant moet hij 

zich verplicht wenden tot de fabrikant die de te herstellen handschoen heeft vervaardigd, behoudens natuurlijk in 

het geval dat deze fabrikant ondertussen, voor om het even welke reden, elke fabricatie zou stopgezet hebben. 

Een handschoenfabrikant is verplicht de toegelaten herstellingen te aanvaarden van de handschoenen die door 

hem vervaardigd werden, evenals deze die betrekking hebben op handschoenen afkomstig van een fabrikant 

die niet meer erkend is door de NK-FNJP. 

  

Bij elk verzoek tot herstelling zal de fabrikant zelf, in functie van de staat waarin de handschoen zich bevindt, 

oordelen over de mogelijkheid tot uitvoering ervan. 

 

Indien een scheidsrechter vóór of tijdens de wedstrijd vaststelt dat een handschoen moet hersteld worden, zal hij 

het nummer en eventueel de letter van de versterking, evenals de aflevering van het geëigend document (F22), 

in zijn verslag vermelden. Bovendien zal hij beslissen of deze handschoen nog mag gebruikt worden tijdens de 

speeldag. 

 
Te volgen procedure 

 

- De scheidsrechter overhandigt aan de speler het exemplaar van het geëigend document, na er volgende 

vermeldingen te hebben op aangebracht: de naam en de voornaam van de speler (op basis van de 

identiteitskaart of identificatiekaart voor de -12-jarigen), het nummer van de handschoen en van de 

versterking, de datum van de wedstrijd, de aanwezige ploegen en de afdeling. 

 

- De betrokken speler zal dit document moeten voorleggen aan de scheidsrechter bij alle volgende wedstrijden 

die hij betwist alvorens zijn handschoen hersteld is; op dat ogenblik zal de scheidsrechter oordelen of de 

handschoen nog altijd mag gebruikt worden tijdens de speeldag. 

 

 

- De betrokken speler is verantwoordelijk voor het overmaken van dit document, binnen de 30 kalenderdagen, 

aan het secretariaat van het bestuur bevoegd voor bedoelde wedstrijd, voorzien van de naam, het adres en 

de handtekening van de handschoenfabrikant (of van de schoenmaker) die de herstelling uitgevoerd heeft. 

 

- In geval er geen officiële scheidsrechter zou aanwezig zijn, zal dezelfde werkwijze gevolgd worden, met dien 

verstande dat de gelegenheidsscheidsrechter een verklaring zal moeten opmaken, opgesteld op een 

gewoon blad papier, in vervanging van het geëigend document. 

 

De voorziene sanctie zal toegepast worden telkens als de betrokken speler zal ingeschreven zijn op het 

scheidsrechtersverslag, na het verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor het opsturen van het 

bewijs van herstelling. 

 

XIV. Verscheidene bepalingen 

 

a) Elke speler mag slechts één handschoen dragen. 

 

b) Een handschoen die in beslag is genomen en waarvoor een bestuur een beslissing trof, mag niet 

teruggegeven worden dan nadat de termijn om een beroep in te dienen of om in verbreking te gaan 

verstreken is. 

 

c) Elk bondsbestuur heeft de mogelijkheid om voor de spelers waarvoor het bevoegd is, elke noodzakelijk 



geachte handschoenencontrole uit te oefenen. 

 

d)      De kadetten zijn onderworpen aan de reglementering die van toepassing is voor de volwassenen. 

 

XV. Maatregelen eigen aan de miniemen, de pupillen en de prepupillen 

 

Het rijgsnoer van de handschoenen gebruikt door de "jongeren" in de afdelingen “ miniemen ”, “ pupillen ” en 

“prepupillen” mag vervangen worden door een sluiting van het type "velcro". 

 

Voor de wedstrijden in de afdelingen “prepupillen”, “pupillen” en “ miniemen ” moeten de gebruikte 

handschoenen niet noodzakelijk vervaardigd zijn door een erkende handschoenfabrikant; zo dit het geval is zal 

de bevoegde entiteit er, op onuitwisbare wijze (hetzij door inbranden of inslaan, hetzij door het gebruik van een 

viltstift), een nummer op aanbrengen waarvan de eerste twee cijfers moeten overeenstemmen met het 

identificatienummer van de betrokken entiteit. 

 

De handschoen van een speler die optreedt in de afdelingen “prepupillen”, “pupillen” of “ miniemen ” zal aan de 

juiste omtrek van de hand en van de vingers moeten passen, echter met een tolerantie van maximum 15 mm. 

aan de vingertoppen en aan de beide zijden van de hand en de perforaties waarvan sprake in het bestek 

moeten een diameter hebben van minimum 5 mm. 

 

De handschoenen die toegelaten zijn in de afdeling “pupillen” zullen eveneens mogen gebruikt worden door de 

pupillen die optreden in de afdeling “miniemen”, voor zover hun maatschappij een ploeg opstelt in de afdeling 

“ miniemen ” al naar gelang. 

 

XVI. Gevallen van de spelers die ingeschreven zijn in gewestelijke of bij de 
kadetten en die opgesteld worden in Nationale 1 of 2 

 

Die spelers mogen in N1 en 2 opgesteld worden met hun eigen geïdentificeerde handschoenen (verplicht 
handschoenen van het type 2012) zoniet worden ze als niet-speelgerechtigd beschouwd met toepassing van 
de code 024 (maatschappij) en 024bis (niet-speelgerechtigde speler) van het barema der sancties. 

 
XVII. Verplichting om met een handschoen geïdentificeerd op zijn naam te spelen 
 
Elke speler is verplicht om met een handschoen geïdentificeerd op zijn naam te spelen. 
 

Kampioenschap van België in « gewestelijke » en in jongeren 

Die spelers mogen opgesteld worden met hun eigen geïdentificeerde handschoenen; zoniet worden ze als 
niet-speelgerechtigd beschouwd met toepassing van de code 024 (maatschappij) en 024bis (niet-
speelgerechtigde speler) van het barema der sancties. 

 
In “nationale”, “Gewestelijke” en bij de Kadetten 

 

Gevallen van de spelers (volwassenen en kadetten) die zich bij de scheidsrechter 
aandienen zonder identificatiecertificaat voor de handschoen(en) die ze willen 

gebruiken: 
 
Die spelers mogen opgesteld worden met hun handschoen zonder identificatiecertificaat, maar worden 
achteraf gecontroleerd. 
 
A/De handschoen werd wel degelijk reglementair geïdentificeerd: Het bevoegde bestuur legt enkel 
      de geldboete op bepaald in het barema der sancties.  
 
B/ De handschoen werd niet reglementair geïdentificeerd: 



 
De speler wordt beschouwd als niet-speelgerechtigd (zie code 024bis). 
 
De maatschappij die hem opgesteld heeft, verliest de punten, spellen en vijftienen + de boete 
bepaald in het barema der sancties. 
 

 

XVIII. Handschoen type 2008 (specifieke maatregelen) 
 
GEBRUIK VERBODEN voor alle spelers opgesteld in Nationale 1, 2 en Liga. 
 
De handschoenen van het type 2008 blijven enkel toegelaten in « gewestelijke » en bij de kadetten. 
 
Maximum toegelaten gewicht voor deze handschoen: 180 g. 
 
De soepelheid van de vingers van de handschoen en van de basis van de hiel is verplicht. 
 
Het is verboden het leder te bewerken. 
 
De afmetingen van de versterking meten maximaal 7,5 cm bij 7,5 cm. 

De gaten in de vingers van de handschoenen hebben een diameter van 6 tot 8 mm. 
 
De drie gaatjes onderaan op de plaat moeten zich onder de naad bevinden die de plaat omgeeft. 

Maximumafstand tussen gaatjes (blauwe en zwarte stippellijnen op het schema): 80 mm. 

(zie bijgewerkt schema op NK-FNJP-website) 
 
De naad van de binnenvoering waarvan elke vinger voorzien is, moet stoppen bij het eerste vingerkootje. 
 

XIX. Handschoen type 2011 (specifieke maatregelen) 

 
GEBRUIK VERBODEN voor alle spelers opgesteld in Nationale 1 en 2. 
 
Maximum toegelaten gewicht voor deze handschoen: 180 g. 
 
De soepelheid van de vingers van de handschoen en van de basis van de hiel is verplicht. 
 
Het is verboden het leder te bewerken. 

De gaten in de vingers van de handschoenen hebben een diameter van 7 mm. 
 

Maximumafstand tussen gaatjes (blauwe en zwarte stippellijnen op het schema): 90 mm. 

(zie bijgewerkt schema op NK-FNJP-website) 
 
De naad van de binnenvoering waarvan elke vinger voorzien is, mag niet meer bedragen dan 20 mm. 
 
 

XX. Handshoenen type 2012 en 2013 (microgravure) 

 
GEBRUIK VERPLICHT voor de spelers opgesteld in Nationale 1 en 2. 
 
Maximum toegelaten gewicht voor deze handschoen: 180 g. 
 



De soepelheid van de vingers van de handschoen en van de basis van de hiel is verplicht. 
 
Het is verboden het leder te bewerken. 

De gaten in de vingers van de handschoenen hebben een diameter van 7 mm. 
 

Maximumafstand tussen gaatjes (blauwe en zwarte stippellijnen op het schema): 90 mm. 

(zie bijgewerkt schema op NK-FNJP-website) 

 
De naad van de binnenvoering waarvan elke vinger voorzien is, mag niet meer bedragen dan 20 mm. 

 

XXI. Identificatie van de handschoenen door de bevoegde besturen 

 
Aan de identificatie van de handschoenen mogen enkel worden voorgelegd: 
 a) de handschoenen type 2011, 2012 en 2013 

b) de handschoenen type 2005 (als het bevoegde comité ze toelaat), 2007 en 2008 die al 
geïdentificeerd werden vóór 01/10/2010 op voorwaarde dat er een verandering van eigenaar is 
opgetreden en dat het oorspronkelijke identificatiecertificaat bij elke betrokken handschoen is 
gevoegd. 

 
Een speler die al in het bezit is van een geïdentificeerde handschoen (opgenomen in de laatste listing 
handschoenen 2010) mag nooit een handschoen laten identificeren die van een vroeger type is dan de 
handschoen die hij al bezit. 
 
Een speler die niet in het bezit is van een op zijn naam geïdentificeerde handschoen (volgens de laatste 
listing handschoenen 2010) mag een handschoen laten identificeren die van een type is dat toegelaten is in 
de reeks waarin hij speelt. Bij verandering van eigenaar moet bij de handschoen het oorspronkelijke 
identificatiecertificaat gevoegd worden. 
 
De entiteiten dienen de lijst van de gecertificeerde handschoenen de eerste en de zestiende van elke maand 
over te maken aan de verantwoordelijke voor de centralisering van het bestand kaatshandschoenen. De 
handschoenen vermeld in deze lijst worden per homologatie- of keuringsdatum gerangschikt.  



NOTERING EN KLASSEMENT 
 

I. Klassement 

 

Het klassement van de ploegen zal worden opgemaakt volgens de hierna vermelde elementen, die afzonderlijk 

in aanmerking genomen worden met eerbiediging van de aangeduide volgorde. Als een element bepalend is, 

dient het (dienen de) daaropvolgende niet in aanmerking genomen te worden. 

 

a. Hoogst aantal behaalde punten; 

b. Hoogst aantal overwinningen; 

c. Hoogst aantal behaalde spellen; 

d. Kleinst aantal toegestane spellen; 

e. Hoogst aantal behaalde vijftienen; 

f. Kleinst aantal toegestane vijftienen; 

g. Uitslagen behaald tussen de betrokken ploegen onderling. 

 

Voor de kampioenschappen van België in de gewestelijke reeksen en jeugdcategorieën komt het criterium g op 

de tweede, en niet op de zevende plaats. 

 

Bij volledige gelijkheid (punten, overwinningen, spellen, vijftienen, onderlinge uitslagen), zal de eerste plaats bij 

loting toegewezen worden. 

 

Voor de speeldagen betwist met vier ploegen en zo al de ploegen elkaar ontmoeten, zal echter de ploeg die 

geen enkele maal heeft verloren ambtshalve tot overwinnaar uitgeroepen worden, zelfs indien het totaal der 

behaalde punten lager is dan dit van een tegenpartij. 

 

Wanneer de ploegen, na het spelen van een volledige ronde met heen- en terugwedstrijden, op basis van het 

klassement verdeeld worden in groepen die uiteindelijk deelnemers aan een eindfase moeten aanwijzen, kan de 

bevoegde commissie beslissen dat de titel zal toegekend worden aan de ploeg die twee overwinningen behaalt 

tijdens de ultieme confrontatie van deze eindfase. 

 

In geval er een klassement moet opgesteld worden van ploegen die uitkomen in afzonderlijke series van 

dezelfde afdeling, zal dit gebeuren op basis van het percentage van de behaalde punten; in geval van gelijkheid 

van het percentage zal er, in volgorde, rekening gehouden worden - indien nodig ook percentsgewijze berekend 

volgens het aantal gespeelde wedstrijden - met de elementen waarvan hoger sprake in b. tot f. 

 

Elke andere formule die zou overwogen worden, kan alleen maar toegepast worden mits de toelating van de 

RVB van de NK-FNJP. 

 

II. Toekenning van de punten 

 

De punten worden als volgt toegekend: 

 

- Hoogst aantal te betwisten punten per wedstrijd: 3. 

 

De verliezende ploeg die een aantal spellen behaalt krijgt een punt.  

 Voorbeelden: 

 

wedstrijden naar 7 spellen: 7-3 = 2-1 punten 

  7-2 = 3-0 punten 

 

wedstrijden naar 10 spellen: 10-5 = 2-1 punten 

  10-4 = 3-0 punten 

 

wedstrijden naar 13 spellen: 13-6 = 2-1 punten 

  13-5 = 3-0 punten 



- Indien, na het spelen van een volledige ronde met heen- en terugwedstrijden, de ploegen verdeeld worden in 

groepen om een tweede ronde te betwisten, worden al de punten behaald in de eerste ronde door 2 gedeeld.  

Er wordt ook rekening mat de ½ punten gehouden. 

 

Tijdens deze tweede ronde zal de overwinnaar slechts twee punten per wedstrijd bekomen, terwijl aan de 

verliezende ploeg geen enkel punt zal worden toegekend. 

 

- Voor de wedstrijden die gespeeld worden naar een bepaald aantal “betwiste spellen” zal elk behaald spel de 

waarde hebben van 1 punt. Bij gelijk aantal spellen wordt het klassement bepaald door: 

a)  het aantal overwinningen; 

b)  het kleinste aantal toegestane spellen; 

c)  het grootste aantal genomen vijftienen; 

d)  het kleinste aantal toegestane vijftienen; 

e)  onderlinge uitslagen tussen betrokken ploegen. 

 

- Elke andere formule voor het toekennen van de punten kan alleen worden toegepast worden NA het 

uitdrukkelijk akkoord van de RVB van de NK-FNJP. 

 

III. Algemeen forfait 

 

In geval van algemeen forfait van een ploeg in de loop van het seizoen, zal het  klassement van de andere 

ploegen die aan hetzelfde kampioenschap deelnemen, opgemaakt worden zonder rekening te houden met de 

uitslagen behaald door de verdwenen ploeg. 

 

IV. Gekwalificeerde ploegen 

 

Voor elke niet begonnen en niet verschoven schiftingswedstrijd, zal de ploeg die de finale moet betwisten 

aangeduid worden bij loting. Deze zal uitgevoerd worden door de aangeduide scheidsrechter(s) in aanwezigheid 

van de kapitein van de ploegen. Deze loting moet verlopen zoals aangegeven in het hierna vermeld artikel 5. 

 

Als deze loting niet kan gebeuren op de speeldag zelf, zal de bevoegde commissie daartoe overgaan. 

 

V. Schifting niet beëindigd: aanwijzing van de ploeg die de finale betwist 

 

Voor elke niet beëindigde schiftingsdag, zal de ploeg die de finale moet betwisten, als volgt aangeduid worden: 

 

a) speeldag met twee ploegen: in functie van de stand op het ogenblik van de definitieve stopzetting; 

 

b) speeldag met drie ploegen: 

- geen enkele wedstrijd is beëindigd: loting tussen de drie deelnemers; 

- minder dan twee wedstrijden zijn beëindigd: loting tussen de winnaar van de eerste ontmoeting en de 

ploeg met het voordeel van de "hoed"; 

- twee wedstrijden zijn beëindigd en de derde is niet begonnen: loting tussen de winnaars van de eerste 

en van de tweede wedstrijd; 

- alleen de laatste ontmoeting is niet beëindigd: in functie van het klassement. 

 

c) speeldag met vier ploegen: 

- geen enkele wedstrijd is beëindigd: loting om de overwinnaars aan te duiden; 

- één wedstrijd is beëindigd: loting om de ploeg aan te duiden die overwinnaar wordt van de tweede 

wedstrijd en vervolgens loting tussen deze twee winnaars om de ploeg aan te wijzen die de schifting 

wint; 

- twee wedstrijden zijn beëindigd en de derde is niet begonnen: loting tussen de twee winnaars; 

- alleen de laatste ontmoeting is niet beëindigd: in functie van het klassement. 

 

Dezelfde procedure zal gevolgd worden om de overwinnaar van een niet beëindigde finale en die niet zal 

voortgespeeld worden, aan te wijzen. 



 

FORFAITS 

I. Soorten forfaits 

 
Er zijn twee soorten forfaits: de verklaarde forfaits en de niet verklaarde forfaits. 
 

1. Een verklaard forfait is een forfait dat ten minste 5 kalenderdagen vóór de datum van de ontmoeting 

schriftelijk (ter post ingediend schrijven, fax, e-mail) werd medegedeeld aan het secretariaat van de 

bevoegde commissie. 

 

2. Een forfait wordt niet verklaard genoemd in de andere gevallen. 
 

II. Straf 

 
Elk forfait zal voor de falende ploeg het volledig verlies meebrengen van de te betwisten punten, spellen en 
vijftienen, evenals de betaling van een bedrag dat jaarlijks vastgesteld wordt door de RVB van de NK-FNJP, in 
voorkomend geval te verhogen met de voorziene onkostenvergoedingen en/of schadeloosstellingen. 
 

III. Onkosten te betalen aan de scheidsrechter 

 
Als er door de afwezigheid van een ploeg niet kan gespeeld worden, zal de onkostenvergoeding verschuldigd 
aan de aanwezige scheidsrechter(s) ten laste gelegd worden van de maatschappij(en) van de falende ploeg(en). 
 

IV. Forfait door de schuld van de inrichter 

 
Als het forfait te wijten is aan de inrichter zal (zullen) de bezoekende ploeg(en) recht hebben op de prijs voorzien 
in geval van overwinning.  
 

V. Overmacht 

 
De door de bevoegde commissie aanvaarde en als dusdanig erkende gevallen van overmacht, zullen niet als 
forfaits beschouwd worden. 
 

VI. Algemeen forfait 

 
Van zodra een ploeg forfait zal gegeven hebben voor 6 - al dan niet opeenvolgende - 
kampioenschapswedstrijden tijdens eenzelfde seizoen, zal die ploeg beschouwd worden als algemeen forfait 
gevend, met alle gevolgen die hieraan verbonden zijn. 
 
Een maatschappij mag geen algemeen forfait geven voor de laatste kampioenschapswedstrijd. Algemene forfaits 
worden enkel in overweging genomen als er nog verschillende wedstrijden te spelen zijn. 
 

VII. Straf 

 
In geval van algemeen forfait tijdens het seizoen, zal de maatschappij van de falende ploeg beboet worden met 
een bedrag dat gelijk is aan het drievoudige van borgsom voorzien voor de afdeling waarin het forfait zich 
voordoet. Het aldus geïnde bedrag zal door de bevoegde commissie in gelijke delen verdeeld worden tussen de 
niet bezochte maatschappijen die al de heenwedstrijd op de kaatsbaan van de falende ploeg betwist hebben, na 
afhouding van een vierde van deze som ten gunste van de schatkist van hogervermelde commissie. 
 



Daarnaast wordt het klassement vastgelegd zonder rekening te houden met de uitslag van de tekortkomende 
ploeg. 
 
Wanneer een ploeg algemeen forfait geeft in de jeugdcategorie na indiening van het enig formulier, wordt de 
boete overeenstemmend met dat forfait toegepast, en ook de boete wegens het onvoldoende aantal 
jeugdploegen opgesteld door die maatschappij, indien dat het geval is na de algemene forfaitverklaring. 



De arbitrage 
 

I. Verplichtingen en  formaliteiten vóór de wedstrijd 

 

a) De scheidsrechter moet zich minstens 1 uur vóór de aanvang van de eerste wedstrijd in het lokaal van 

de inrichtende maatschappij bevinden. 

 

b) De scheidsrechter zal het terrein en de onmisbare toebehoren keuren en zal de door hem gebeurlijk 

nodig geachte aanpassingen laten aanbrengen; hij zal zich moeten overtuigen van de regelmatigheid 

van de kaatsballen. 

 

c) In voorkomend geval, zal de scheidsrechter in zijn kleedkamer inzage nemen van het plaatselijk 

reglement en zal gehouden zijn het te doen toepassen. 

 

d) De terreinafgevaardigde zal aan de scheidsrechter zijn identiteitskaart,  een scheidsrechtersboek 

overhandigen. 

 

e) De scheidsrechter zal de naam en voornaam van de spelers van elke ploeg in drukletters inschrijven 

op het scheidsrechtersverslag; de naam van de kapitein zal onderlijnd worden. Elke verandering die 

nog gebracht wordt aan de samenstelling van de ploegen vóór het begin van de speeldag, zal door de 

kapitein gemeld worden aan de scheidsrechter. De naam van de zesde speler (en van de zevende in 

de reeks "gewestelijke" en bij de "jeugd") moet slechts medegedeeld worden bij het begin van elke 

ontmoeting. 

 

 Voor de "jeugd"spelers die optreden bij de "volwassenen", zal hun geboortedatum naast hun naam 

vermeld worden. 

 

f) De scheidsrechter zal overgaan tot het vervullen van de formaliteiten betreffende het nazicht van de 

handschoenen van de ingeschreven spelers. 

 

 zal hij aandachtig toezien of er voldoende kleurcontrast is tussen de uitrusting van de ploegen die 

optreden. 

 

g) De scheidsrechter moet zekerheid hebben over de samenstelling van de ploegen; hij stelt vast, 

vermeldt op zijn verslag en laat spelen, zonder enig oordeel te vellen. Alleen de bevoegde commissie 

is gemachtigd om over de regelmatigheid van de samenstelling van de ploegen te oordelen. 

 

h) De scheidsrechter zal de vermoedelijke naam van een speler die zijn identiteitskaart (identificatiekaart 

bij minder dan twaalfjarige spelers) niet voorlegt, op het verslag vermelden en hij zal de speler 

verzoeken zijn naam en handtekening te plaatsen op de rugzijde van het exemplaar van het 

scheidsrechtersverslag dat bestemd is voor het secretariaat van de bevoegde commissie. 

 

i) Bij de handschoenencontrole dient de scheidsrechter allereerst op het scheidsrechterverslag 

vermelden: het nummer van de versterking en het gewicht van de handschoen VOOR hij de andere 

reglementaire vereisten nagaat. 

 

II.. Verplichtingen tijdens de wedstrijd 

 

a) Alleen de scheidsrechter oordeelt over de bespeelbaarheid van de kaatsbaan. 

 

b) De scheidsrechter zal er over waken dat de wedstrijd op het voorziene uur begint. Elke op het 

scheidsrechtersverslag ingeschreven speler die zich niet in spelerskledij op de kaatsbaan bevindt bij 

het begin van de wedstrijd, zal strafbaar zijn met een boete en zal zich in orde moeten stellen om aan 

de wedstrijd te mogen deelnemen.  Een speler die zou afwezig zijn op het voorziene aanvangsuur van 

de wedstrijd, zal - om aan de speeldag te mogen deelnemen - verplicht zijn zich binnen het eerste half 



uur in uitrusting bij de scheidsrechter te melden. Hij zal zijn identiteitskaart (of identificatiekaart voor 

minder dan twaalfjarigen) overhandigen aan de scheidsrechter, die hem zal inschrijven op het 

scheidsrechtersverslag. Deze wachttijd bedraagt één uur indien het gaat om een vriendschappelijke 

wedstrijd waarvoor er slechts twee ploegen aangeworven zijn. 

 

c) Indien een wedstrijd te laat begint, vermeldt de scheidsrechter dit in het verslag en duidt de oorzaken 

van deze vertraging aan. 

 

d) Wanneer twee wedstrijden betwist worden op dezelfde dag en op eenzelfde kaatsbaan, zal de 

scheidsrechter erover waken dat de eerste ontmoeting beëindigd wordt. 

 De scheidsrechter aangeduid voor de tweede ontmoeting zal echter de eerste wedstrijd kunnen doen 

onderbreken, wanneer de reglementaire beschikkingen niet werden nageleefd. 

 

e) De scheidsrechter zal ervoor zorgen het verloop van de wedstrijd te bespoedigen en zal strafvijftienen 

toepassen tegenover een speler of een ploeg die storende spelonderbrekingen zouden veroorzaken. 

 

 Het in orde brengen van een deel van de uitrusting (handschoen, pantoffel, enz...) dient buiten de 

kaatsbaan te gebeuren. De wedstrijd zal tijdelijk voortgezet worden met vier spelers. 

 

 Hetzelfde kan gebeuren wanneer een speler, met de toelating van de scheidsrechter en om welke 

reden ook, het terrein dient te verlaten. 

 

 Hij zal, na melding bij de scheidsrechter, zijn plaats terug mogen innemen na een spelfase. 

 

f) De scheidsrechters zullen de arbitrage actief bedrijven. 

 

g) De scheidsrechter duidt zelf de ligging van een kaats aan en, wanneer een kaats betwist wordt, de 

plaats waar de bal werd tegengehouden of is buiten gelopen. 

 

h) Behoudens verkeerde toepassing van het reglement van inwendige orde, zijn de beslissingen van de 

scheidsrechter niet vatbaar voor beroep. 

 

 De scheidsrechter dient op zijn beslissing terug te komen wanneer hij vaststelt of als hij er door een lid 

van de Bond op gewezen wordt dat hij zich ter zake vergist heeft. Deze rechtzetting van de 

beoordeling moet gebeuren vóór de herneming van het spel. 

 

i) Voor de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters, zal een verantwoordelijke scheidsrechter 

aangeduid worden. In geval van onenigheid betreffende een beoordeling van een spelfase, zal de 

beslissing van de verantwoordelijke scheidsrechter doorslaggevend zijn. 

 

j) Indien de scheidsrechter zich vergist heeft in de toepassing van het reglement van inwendige orde en 

er geen rechtzetting is gevolgd, heeft de kapitein van de benadeelde ploeg het recht zijn voorbehoud 

te laten optekenen op het scheidsrechtersverslag. In dat geval zal de bevoegde commissie 

onderzoeken of die vergissing de uitslag van de wedstrijd in een belangrijke mate heeft kunnen 

beïnvloeden en wanneer dit het geval is, zal de wedstrijd moeten herbegonnen worden op de score 

die bereikt was op het ogenblik van de vergissing; een niet beëindigd spel zal nietig verklaard worden 

en er zal opnieuw getost worden. 

 

k) Indien een scheidsrechter zich in de loop van een wedstrijd moet verwijderen kan hij, na kennisgeving 

aan de ploegleiders, zijn bevoegdheden overdragen aan een andere scheidsrechter die op de 

kaatsbaan aanwezig is. Deze vervanging zal beperkt worden tot de strikt vereiste tijd. 

 

l) Iedere rustperiode mag de 20 minuten niet overschrijden. 

 

 De scheidsrechter heeft het recht en de plicht de rustperiode(n) in te korten of, zo nodig, af te schaffen 

als hij om de één of andere reden meent dat het risico bestaat de speeldag niet te kunnen beëindigen. 

Hij deelt zijn beslissing aan de ploegen mede. 

 
m) Wanneer het terrein onbespeelbaar is of van aard om ongevallen te veroorzaken of nog wanneer 

de duisternis of de weersomstandigheden beletten dat de ontmoeting een normaal verloop kent, is 



de scheidsrechter verplicht de wedstrijd niet te laten beginnen of stop te zetten. 

 Indien de speelomstandigheden opnieuw normaal worden, is de scheidsrechter gehouden de 

wedstrijd te laten aanvangen of de stopgezette wedstrijd te laten hernemen, voor zover de totale 

duurtijd van het wachten en van de opeenvolgende stopzettingen niet meer dan één uur bedraagt.  

 

 Een weigering om gevolg te geven aan de beslissing van de scheidsrechter, hetzij door een speler of 

zelfs door een ganse ploeg, zal behandeld en bestraft worden als verlaten van het spel. 

 

 Het relaas van de feiten zal op het scheidsrechtersverslag vermeld worden. 

 

 Als de wedstrijd definitief is stopgezet, zal de scheidsrechter alle onontbeerlijke gegevens vermelden 

met het oog op de voortzetting ervan (plaats van de ploegen op de kaatsbaan, verloop van de 

beëindigde spellen, aantal vijftienen behaald door elke ploeg, volgorde van de opslagers, al 

uitgevoerde wissel(s)). Een niet beëindigd spel wordt nietig verklaard. 

 

n) De scheidsrechter mag de wedstrijd eveneens stopzetten als hij meent dat zijn veiligheid in gevaar 

gebracht is door bedreigingen of door handtastelijkheden en de inrichtende maatschappij hem geen 

afdoende bescherming kan verzekeren. Hij moet de wedstrijd stopzetten wanneer er zich ernstige 

incidenten of vechtpartijen voordoen op het terrein, hetzij tussen spelers, hetzij tussen spelers en 

toeschouwers, en de inrichtende maatschappij er niet in slaagt de rust te herstellen. Deze 

oponthouden kunnen tijdelijk zijn en de scheidsrechter zal de wedstrijd laten hernemen als de 

omstandigheden opnieuw normaal zijn geworden. 

 

 Als het oponthoud definitief is, zal de scheidsrechter de kapiteins van de ploegen hiervan verwittigen 

en zal hij zich schikken naar de voorschriften vervat in de laatste paragraaf van voorafgaande letter m. 

 

III. Verplichtingen en te vervullen formaliteiten na de wedstrijd 

 

a) De scheidsrechtersverslagen worden opgemaakt op officiële drukwerken, samengebundeld in een 

boek. 

 

 De scheidsrechter zal alle rubrieken van het scheidsrechtersverslag moeten invullen. Hij mag een 

scheidsrechtersverslag op naamloos papier als bijlage bijvoegen waarop hij alle administratieve 

gegevens vermeldt die hij uit plaatsgebrek niet op het verslag zelf kon optekenen; dat document 

mag echter nooit beschouwd worden als een aanvullend verslag met tuchtkarakter. 
  
 Per afzonderlijke wedstrijd wordt een verslag opgesteld. 

 

 Hij zal de inbreuken en tekortkomingen vermelden, evenals al de feiten die zich hebben voorgedaan 

buiten het normaal verloop van de wedstrijd. 

 

 De scheidsrechter is gehouden tot het op het scheidsrechtersverslag vermelden van de motieven die 

een ploeg ertoe aanzetten onder voorbehoud te spelen. Heeft hij dit niet gedaan, dan mag de kapitein 

van de betreffende ploeg vooraleer te tekenen op het blad vermelden "ik teken voorbehoud aan". 

Hetzelfde geldt als een aanvoerder niet akkoord kan gaan met de tekst van het verslag. Indien de 

kapitein de taal gebruikt op het scheidsrechtersblad niet meester is, heeft hij eveneens - en om 

diezelfde reden - het recht onder voorbehoud te tekenen. Buiten vermelde gevallen is uitsluitend de 

scheidsrechter gemachtigd iets op het scheidsrechtersverslag te vermelden. 

  
De scheidsrechter moet, volgens de voorziene modaliteiten, de gegevens overmaken van de 
technische fiches van de wedstrijd die hij heeft geleid.. 

 

 Iedere vorm van voorbehoud moet worden bevestigd en gedetailleerd in een aanvullend verslag 

binnen de 48 uur over te maken aan het secretariaat van de bevoegde commissie en door de 

betrokken maatschappij. Bij gebrek aan een volgens deze voorschriften ingediende bevestiging, zal 

het aangetekende voorbehoud van nul en generlei waarde zijn en zal de in gebreke zijnde 

maatschappij worden gesanctioneerd. 

 



b) De scheidsrechter maakt zijn verslag op in vier exemplaren, bestemd:  

 het 1ste voor het secretariaat van de bevoegde commissie; 

 het 2de voor het secretariaat van de vleugel van de bezochte ploeg; 

 het 3de wordt overhandigd aan de kapitein van de tegenpartij; 

 het 4de blijft vastgehecht in het scheidsrechtersboek van de inrichtende maatschappij. 

 De vleugels mogen op hun niveau afwijken betreffende de bestemming van de 2e en 3e exemplaren. 

 

 De eerste twee exemplaren worden door de scheidsrechter (volgens het geldende posttarief 

gefrankeerd) gepost uiterlijk vóór de laatste lichting van de 1ste werkdag die volgt op de speeldag. 

 

c) Het scheidsrechtersverslag moet ondertekend worden door de afgevaardigde op de kaatsbaan (of 

de coach van de bezochte ploeg bij de jeugd), de ploegaanvoerders en de scheidsrechter(s), ten 

laatste twintig minuten na het einde van de speeldag; de scheidsrechter moet als eerste het 

verslag ondertekenen (in voorkomend geval, de twee scheidsrechters). In geval van betwisting zal 

er altijd van uitgegaan worden dat de afgevaardigde op de kaatsbaan en de kapiteins NA de 

scheidsrechter(s) ondertekend hebben.  

 

Bij jeugdwedstrijden wordt het verslag eveneens ondertekend door de afgevaardigde(n) van de 

bezoekende ploeg(en) of de coach(es) die lid moet(en) zijn van de bond. Er is geen verplichting om 

het scheidsrechtersverslag te ondertekenen voor een minderjarige ploegaanvoerder, maar 

laatstgenoemde heeft wel de mogelijkheid om dat te doen. 

 

 Bij niet-inachtneming van die termijn of bij weigering tot ondertekening, maakt de scheidsrechter daar 

melding van in zijn verslag. 

 

d) Bij een ongeval of feiten die kunnen leiden tot schadeloosstelling door  de verzekering, zal de 

scheidsrechter deze in het scheidsrechtersverslag of in een aanvullend verslag vermelden. 

 

e) Bij incidenten (beledigingen, bedreigingen, handtastelijkheden of ieder ander incident) zal, behalve 

wanneer het relaas van de feiten voorkomt in het scheidsrechtersverslag, een aanvullend verslag dat 

aanzien wordt als een wezenlijk deel van het scheidsrechtersverslag, opgesteld worden door de 

scheidsrechter en door deze laatste binnen de 48 uur overgemaakt aan het secretariaat van de voor 

de betrokken wedstrijd bevoegde commissie. In dit laatste geval zal de scheidsrechter in het verslag 

de vermelding "aanvullend verslag volgt" aanbrengen. Zo hij dit niet heeft gedaan, zal elk aanvullend 

verslag dat hij achteraf nog zou overmaken niet in overweging genomen worden, tenzij dit aanvullend 

verslag betrekking zou hebben op feiten die zich hebben voorgedaan nadat de ploegaanvoerders het 

scheidsrechtersverslag al hadden ondertekend. Wanneer er zich geen enkele inbreuk of geen enkel 

incident heeft voorgedaan, zal de scheidsrechter in de voorziene rubriek de melding "geen" 

aanbrengen alvorens de ploegaanvoerders te laten tekenen. In voorkomend geval zal, voor de 

wedstrijden die geleid worden door twee scheidsrechters, de spelleider die het aanvullend verslag 

opgesteld heeft, er een kopie van overmaken aan zijn collega. 

 

f) Het niet of het laattijdig verzenden van een scheidsrechtersverslag zal de toepassing van sancties tot 

gevolg hebben. 

 

g) Elke onregelmatigheid die niet werd vermeld door de scheidsrechter en die aanleiding heeft gegeven 

tot een klacht ingediend volgens de voorgeschreven vorm, zal door de bevoegde commissie 

onderzocht worden. 
 


