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HOOFDSTUK I 
ALGEMEENHEDEN 

 

 
Art. 1.1 Stichting - Benaming- zetel - duur 

 
De vereniging, opgericht op 29 mei 2001, draagt als naam "Kaatsentiteit Vlaanderen vzw" met 

Ondernemingsnummer 475438174. Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder oogmerk" of 

afgekort "VZW" worden voorafgegaan of gevolgd. 

De Maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9300 Aalst, lokaal van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw, Houtmarkt, 1, 9300 Aalst, in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en zij kan op elk tijdstip ontbonden worden. 

Alle briefwisseling is te sturen naar de Secretaris-Schatbewaarder, thans Zeuningenstraat, 12, 1570 

Tollembeek. 

De Kaatsentiteit Vlaanderen vzw aanvaardt: 

-alle bepalingen van het decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening, 

-het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996, 

-het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, 

-het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. 
 

Voor alles wat in de statuten van deze vzw niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de 

wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene 

wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

 
 

Art. 1.2 Samenstelling 

 
De vereniging bestaat uit werkende leden (afgevaardigden van de aangesloten clubs) en aangesloten leden 

(spelers, scheidsrechters en bestuursleden van de aangesloten clubs). Allen hebben rechten en plichten die 

bepaald worden door het R.I.O. of Reglement van Inwendige Orde. 

Het aantal werkende leden mag niet minder zijn dan zeven. 

 
 

 
Art. 1.3 Bespreking van onderwerpen die de K.E. VLAANDEREN vreemd zijn 

 
De RvB ontzegt zich elke bespreking van onderwerpen die vreemd zijn aan het door hem nagestreefde doel. 

 
Art. 1.4 Verplichtingen van de leden van de K.E. VLAANDEREN 

 
De leden van de K.E. VLAANDEREN verplichten er zich toe: 

 
a) de statuten en het reglement van inwendige orde die zij geacht zijn te kennen na te leven; 

 
b) alles te doen wat in hun macht ligt om de kaatssport te ontwikkelen; 

 
c) geen vergaderingen te beleggen of bij te wonen die hoofdzakelijk tot doel hebben: 

- af te wijken van de statuten en van het reglement van inwendige orde, 

- nadeel te berokkenen aan de K.E. VLAANDEREN, 

- te schaden aan de faam van zijn leidinggevende leden. 

 
d) geen daden te stellen of geschriften te publiceren of laten publiceren die kunnen schaden aan de goede 

werking van de K.E. VLAANDEREN, of die door hun aard nadeel kunnen berokkenen aan zijn 

leidinggevende leden. 
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Art. 1.5 Verlies van hoedanigheid van lid van de K.E. VLAANDEREN 

 
Verliezen hun hoedanigheid van lid van de K.E. VLAANDEREN: 

 
a) de ontslagnemende leden; 

 
b) de uitgesloten leden. 

 
Art .1.6 Eretekens 

De RvB kan een onderscheiding/ereteken toekennen aan zijn leden die, door hun bedrijvigheid, grote diensten 

bewezen hebben. 

Alle bondsonderscheidingen worden toegekend door de RvB, eventueel op voorstel van betrokken leden. 

Elke aanvraag tot verkrijging van een onderscheiding/ereteken moet vergezeld zijn van een uitvoerig verslag, 

dat juist verklaard werd door het secretariaat van het bondsbestuur dat de aanvraag indient. 

Art. 1.7 Ondersteuning aan andere organisaties/verenigingen die zich met de kaatssport bezighouden 

 
De K.E. VLAANDEREN mag haar ondersteuning of medewerking verlenen aan andere organisaties en 

verenigingen die activiteiten uitvoeren voor de kaatssport in Vlaanderen. Hun verplichtingen tegenover de 

K.E. VLAANDEREN zullen geregeld worden door overeenkomsten, die ter goedkeuring en ter ondertekening 

moeten voorgelegd worden aan de RvB. 

 

Art. 1.8 Aansluiting van de K.E. VLAANDEREN bij het BOIC 

 
N.v.t. 

 
Art. 1.9 Opname van maatschappijen en ploegen uit andere landen 

Maatschappijen en/of ploegen uit andere landen kunnen deel uitmaken van de K.E. VLAANDEREN voor 

zover een officieel akkoord wordt gesloten tussen de betrokken federaties. 

 

Art. 1.10 

 
Voorbehouden. 

 
Art. 1.11 Taalgebruik 

De K.E. VLAANDEREN omvat leden en beheert bondsbesturen en maatschappijen behorend tot het 

Vlaamse Gewest. 

 

De RvB, de B.C. en de S.C. zullen samengesteld zijn uit leden die tot de Nederlandstalige taalrol behoren. 

Hun debatten zullen in het Nederlands gevoerd worden. Hun mededelingen en publicaties zullen in het 

Nederlands gebeuren. Zij zullen tevens de mogelijkheid hebben, evenwel zonder verplichting, de zaken die 

hun voorgelegd worden te onderzoeken in een taal gekozen door de betrokken partijen. 

 

Art. 1.12 Publicatie 

 
Verspreiding van de processen-verbaal . De Pv’s van de vergaderingen van de bondsbesturen van de K.E. 
Vlaanderen zullen binnen de 30 dagen volgend op de datum van de vergadering overgemaakt worden voor 
publicatie op de website van de Kaatsentiteit Vlaanderen. De beslissingen en de onderrichtingen van algemene 
aard worden slechts uitvoerbaar na publicatie. 

 

Art. 1.13 Wijzigingen aan het RIO 

De RvB vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt (statuten art.15.5). De voorstellen tot 

wijziging van het reglement van inwendige orde moeten overgemaakt worden aan het secretariaat van de K.E. 

VLAANDEREN. Zij kunnen ingediend worden door alle commissies of door ieder lid van de K.E. Vlaanderen. 

De RvB is gemachtigd om de nodige wijzigingen aan te brengen  aan het RIO. 
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Art. 1.14 In werkingtreding van wijzigingen aan het RIO 

 

Elke wijziging van het reglement van inwendige orde zal in werking treden op de datum die vastgesteld wordt 

door de RvB of bij ontstentenis de tiende dag volgend op bekendmaking ervan op de website van de K.E. 

VLAANDEREN. 
 

HOOFDSTUK II 

BEPALINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ALLE BONDSBESTUREN 

Art. 2.1 Definitie 

 
WORDEN BESCHOUWD ALS EEN BONDSBESTUUR VAN DE K.E. VLAANDEREN 

 
- De Raad van Bestuur (RvB.) 

- De beroepscommissie (B.C.) 

- De sportcommissie (S.C.) 

 
Art. 2.2 Leidinggevende- en administratieve functies - onverenigbaarheden 

 
OMSCHRIJVINGEN EN ONVERENIGBAARHEDEN 

 
a) Een leidende functie is die van voorzitter van een bondsbestuur. 

 
b) Een administratieve functie is die van secretaris of van schatbewaarder van een bondsbestuur. 

 
 

c) De leidende en de administratieve functies mogen nooit gecumuleerd worden; 

 
De leidende functies mogen slechts in één enkel bondsbestuur uitgeoefend worden. 

 
d) Binnen de bondsbesturen hebben alle leden stemrecht; dit geldt ook voor houders van een 

administratieve functie (behalve inzake disciplinaire aangelegenheden) 

 
 

e) Om als lid van een commissie verkozen te worden moet men 18 jaar oud zijn en over zijn burgerlijke en 

politieke rechten beschikken. 

 

f) In de RvB van de K.E. Vlaanderen zal een maatschappij echter over maximum twee afgevaardigden 

mogen beschikken. 

 

Art. 2.3 Werking van de bondscommissies 

 
a) Het mandaat van voorzitter en van stemgerechtigd lid van een bondscommissie (de B.C., de S.C. en de 

nog op te richten commissies) heeft een duur van vier jaar. Een administratieve functie wordt 

toegewezen voor een duur van vier jaar. Tot de afzetting zal beslist worden door de commissie die 

bevoegd is voor de aanstelling. De voorzitter, de administratieve functies en de leden van de 

commissies (de B.C., de S.C. en de nog op te richten commissies) worden verkozen en aangesteld door 

de RvB van de K.E. Vlaanderen. 

 
 

b) Alle mandaten nemen ambtshalve een einde vanaf het ogenblik dat de titularissen de vereiste 

voorwaarden niet meer vervullen om lid te zijn van de besturen waarin zij hun functies uitoefenen. 

 

c) Alle uittredende leden zijn herkiesbaar, behalve deze bedoeld in artikel 2.17. Men mag echter niet het 

voorwerp zijn geweest van een vaste schorsingsmaatregel, die nog loopt op de uiterste datum voor het indienen 
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van de kandidaturen, noch op diezelfde datum schulden hebben ten opzichte van eender welke commissie. 
 

Art. 2.4 Vervanging van een effectief lid van een commissie door een plaatvervanger 

 
Een lid van een commissie dat "verhinderd" is, zal mogen vervangen worden door een plaatsvervanger, 

aangesteld door de RvB. 

 

Art. 2.5 Verontschuldigd lid van een commissie 

 
Een "verhinderd" lid van de commissie moet voor aanvang van de vergadering de secretaris die hem 

opgeroepen heeft, hierover inlichten. 
 

Art. 2.6 Afwezig en niet verontschuldigd lid met betrekking op alle bondsbesturen 

 
Elk bestuurslid, afwezig en niet verontschuldigd op drie vergaderingen tijdens eenzelfde burgerlijk jaar, zal 

ambtshalve beschouwd worden als ontslagnemend. 

 

Art. 2.7 Bijzonder geval (lid van een commissie niet toegelaten tot de zitting) 

 
Geen enkel bestuurslid mag deelnemen aan de zitting, noch raadsman zijn, wanneer de commissie 

waarvan hij lid is een zaak of zaken onderzoekt die de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt, 

aanbelangen. Hij zal zich eveneens moeten terugtrekken in geval van rechtstreeks belang, 

hetzij voor hem zelf, hetzij voor zijn ouders, zijn kinderen of aanverwanten tot de tweede graad. Indien hij de 

wettelijke vertegenwoordiger is van een minderjarige zal hij deze laatste evenwel mogen vertegenwoordigen. 

 

Art. 2.8 Vergaderingen (nadere regels / Schriftelijke bijeenroepingsaanvraag) 

 
De commissies houden hun vergaderingen op initiatief van hun voorzitter; een nauwkeurige agenda dient op 

de oproeping vermeld te zijn. De secretaris zal evenwel, op schriftelijk verzoek, een buitengewone 

vergadering bijeenroepen, zo dat verzoek gepaard gaat met een duidelijk omschreven agenda en uitgaat van 

leden die samen minstens één derde van het ledenaantal van de commissie vertegenwoordigen; die 

buitengewone vergadering zal plaatsvinden binnen de 21 dagen, en vroeger wanneer de hoogdringendheid 

bewezen is. 

 

Zowel in een gewone als in een buitengewone vergadering, zullen alleen de punten behandeld worden die 

voorkomen op de agenda, behalve in geval van akkoord genomen bij het begin van de vergadering door een 

meerderheid gelijk aan of hoger dan drie vierde van de stemmen die vertegenwoordigd zijn. 

 
Art. 2.9 Over de stemming 

Een commissie kan alleen geldig beslissen wanneer minstens de helft van de toegekende mandaten aan de 

stemming deelnemen. In voorkomend geval zal het aantal mandaten dat aan de stemming moet deelnemen 

verminderd worden met het aantal mandaten die niet mogen zetelen (zie artikel 7 van huidig hoofdstuk II en 

artikel 12 van hoofdstuk VIII); er moeten evenwel steeds drie stemgerechtigde leden aanwezig blijven om 

geldig te kunnen beslissen. Indien het vereiste aantal niet kan bereikt worden in de schoot van een K.E. 

Vlaanderen, zal de Raad van Bestuur het bestuur aanwijzen dat uitspraak moet doen. 

 

In de vergaderingen van al de commissies worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen; in geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van de voorzitter van de zitting 

doorslaggevend zijn (behalve bij een geheime stemming). 

 

Art. 2.10 Verkiezingen binnen een bondscommissie 

 
In geval van verkiezing gebeurt de stemming geheim. 

 
Welk ook het aantal te begeven zetels is of het aantal kandidaten, zullen naargelang het aantal te begeven 

zetels die kandidaten zijn verkozen, welke het hoogste aantal stemmen hebben behaald. 
 

In geval van gelijkheid van stemmen zal de oudste van de kandidaten zijn verkozen voor de commissie voor 

dewelke de stemming wordt georganiseerd. Als beide kandidaten een gelijke anciënniteit hebben, zal de 

jongste verkozen zijn. 
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Als twee of meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen behalen bij een verkiezing, en als geen van hen 

vooraf lid was van de commissie waarvoor ze zijn verkozen, is het de jongste kandidaat die wordt verkozen. 

Art. 2.11 Geldigheid van de vergaderingen 

 
In ieder geval is de oproeping via de post of e-mail toegelaten. De termijn voor de bijeenroeping van de leden 

zal, voor de gewone vergaderingen, niet minder dan 3 kalenderdagen mogen bedragen. 

Deze termijn vangt aan op de eerste dag waarop de betrokkene de gelegenheid heeft kennis te nemen van 

deze oproeping. Voor de hoogdringende vergaderingen is deze termijn bepaald op 2 kalenderdagen en is het 

toegelaten om telefonisch op te roepen. 
 

Art. 2.12 Vergaderingen van commissies en processen-verbaal 

 
De commissievergaderingen van de K.E. VLAANDEREN zijn openbaar, tenzij de verdediging vraagt om de 
vergadering achter gesloten deuren te houden. 

 
Uitsluitend de algemene vergaderingen van de vzw en debatten op tegenspraak die kunnen uitmonden op een 

sanctie zijn openbaar, behoudens wanneer een van de betrokken partijen een gesloten zitting wenst. De 

vergaderingen van de commissies maken het onderwerp uit van processen verbaal. Deze Pv’s worden naar de 

leden van de betrokken commissie gestuurd. 

 

Het origineel exemplaar van de processen-verbaal zal ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris 

van de zitting. 

 

De aanwezige leden die, krachtens de ter zake geldende beschikkingen van het reglement van inwendige orde, 

niet deelnemen aan de beraadslaging omtrent een welbepaald dossier, zullen met hun naam in het proces- 

verbaal moeten vermeld worden in al de gevallen waarin dit feit zich voordoet. 

 

Art. 2.13 Bepaling van de datum van uitvoering van de getroffen beslissingen 

 
De commissies moeten de datum vaststellen waarop hun beslissingen van kracht worden. De periode van 

uitstel zal altijd nauwkeurig moeten vermeld worden. De beslissingen zullen op een gemotiveerde wijze kenbaar 

gemaakt worden aan de betrokken partij(en). De speler aan wie een boete of een schorsing opgelegd wordt, is 

een "betrokken partij"; de sanctie moet aan de speler betekend worden en zijn maatschappij ervan in kennis 

gesteld. 

 

Art. 2.14 Identificatiekaarten 

 
De RvB van de K.E. Vlaanderen heeft de mogelijkheid en de bevoegdheid om identificatiekaarten uit te reiken 

aan haar leden van de RvB, alsook aan leden van haar commissies en aan verdienstelijke leden. 

 

Deze kaart geeft recht op een kosteloze zitplaats bij alle kaatsinrichtingen die plaatsvinden op alle 

kaatsterreinen van en binnen de K.E. Vlaanderen. 

 

De houders van een dergelijke kaart zullen vooraf de inrichter verwittigen, indien zij wensen gebruik te maken 

van hun recht op een zitplaats. 

 

Art. 2.15 Mogelijkheid tot oproeping (voor een commissie of een werkgroepvergadering) 

 
Een bestuur of een werkgroep kan personen vreemd aan de commissie uitnodigen om zonder stemrecht aan 

zijn werkzaamheden deel te nemen waarbij deze een maximum aantal leden per werkgroep vast zal stellen 

 

Art. 2.16 Werkgroepen 

 
De RvB kan werkgroepen oprichten en organiseren voor bepaalde projecten (scheidsrechters, jeugdopleidingen 

enz....) ter ondersteuning van de activiteiten van de RvB. De RvB zal hiertoe de nodige kandidaten selecteren 

en aanstellen. 

 

Art. 2.17 Kandidaturen en verkiezingen van de bondsbesturen 

 
Ten minste 40 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering, die de vierjaarlijkse verkiezingen van de 
bestuursleden van de K.E. Vlaanderen op de agenda heeft, wordt een bericht gepubliceerd met de naam van de 
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uittredende en herkiesbare leden. 

Voor wat betreft de door een bondsbestuur in te vullen administratieve functies zal binnen dezelfde termijn 

eveneens een bericht worden verstuurd, waarbij een oproep tot kandidaturen wordt gedaan. Deze termijn van 

40 dagen is echter niet van toepassing ingeval van overlijden, ontslag, afzetting of schrapping van de titularis. 

 

Het te publiceren bericht zal telkens melding moeten maken van de uiterste datum voor het indienen van de 

nieuwe kandidaturen en zal moeten preciseren hoe de kandidatuurstellingen moeten overgemaakt worden 

aan het secretariaat van de RvB, die belast is met de inrichting van de verkiezing. 

 

Iedere persoon die zich kandidaat wenst te stellen voor een functie binnen de K.E. VLAANDEREN, die op 

basis van verkiezingen wordt toegewezen, is verplicht zijn kandidatuur te stellen, ook als hij titularis is van de 

functie waarvoor de verkiezingen worden georganiseerd. 

Voorwaarden voor verkiesbaarheid in alle verkiezingen 

Om kandidaat te zijn, mag men niet het voorwerp zijn geweest van een vaste schorsingsmaatregel, die nog 

loopt op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, noch op diezelfde datum schulden hebben 

ten opzichte van eender welke commissie van de K.E. VLAANDEREN. 

 

Art. 2.18 Nieuw mandaat 

 
Een nieuw mandaat zal ingaan op de datum van de verkiezing of op de datum van de aanstelling. De 

voortzetting van een mandaat zal een einde nemen op de voor het oorspronkelijk mandaat voorziene 

datum. 

 

Art. 2.19 Procedure in het geval van een bij vergissing ontvangen document 

 
De commissie die een scheidsrechters verslag of om het even welk ander document ontvangen heeft en 

waarvoor ze niet bevoegd is, zal bedoeld document zo vlug mogelijk moeten overmaken aan de 

verantwoordelijke commissie. 

 

Art. 2.20 Administratieve kosten en onkosten van vergaderingen 

 
In al de gevallen van eerste aanleg zijn de administratiekosten en de onkostenvergoeding verschuldigd aan 

de leden van de commissie die zetelt, ten laste van de Bond voor zover de zaak in een gewone zitting 

onderzocht wordt. 

Indien de commissie in buitengewone zitting moet bijeenkomen, zal een staat van de onkosten opgesteld 

worden. Het bedrag ervan zal ten laste vallen van de verliezende partij(en). In voorkomend geval zal de 

beslissing ieders aandeel in de onkosten vermelden. 

 

Art. 2.21 Onvolledige besturen 

 
In geval van ontslag van een voorzitter (of van zijn overlijden of uitsluiting) zal hij vervangen worden door de 

ondervoorzitter. Deze vervanging moet beperkt blijven in de tijd en mag de zes maanden niet overschrijden. 

De RvB zal ondertussen het nodige doen om in zijn vervanging te voorzien, met name de publicatie van een 

bericht, houdende oproep tot kandidaten maar zonder in dit geval rekening te moeten houden met de termijn 

van 40 dagen. 

Art. 2.22 Het bondsvoorzitterschap 

De vierjaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door de RvB met inachtname van de statuten van de vzw 

K.E. Vlaanderen. 

 
 

 

HOOFDSTUK III 

De Raad van Bestuur 
 

Art. 3.1 Samenstelling 

 
De RvB is samengesteld uit: 
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a) de voorzitter, 

 
b) minstens 3 leden, 

c) de secretaris en de schatbewaarder, met stemrecht. 

 
De voorzitter van de zitting zal de Voorzitter van de RvB zijn, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, of 

anders het oudst aanwezige lid. 

 

De RvB wordt verkozen door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Het aantal 

bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering. De Algemene 

Vergadering kiest uit zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. De RvB duidt een 

secretaris-schatbewaarder aan uit zijn leden. Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter van de 

zitting de doorslag, of van diegene die hem vervangt. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan 

een andere bestuurder om hem op een vergadering van de RvB te vertegenwoordigen. Bij dringende 

noodzakelijkheid (behalve voor de vaststelling van de jaarrekening) kunnen de besluiten van de RvB worden 

genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 

 

De RvB zal om de vier jaar (her)verkiezingen organiseren. 

Art. 3.2 Bevoegdheden 

 
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de statuten van de 

vzw Kaatsentiteit Vlaanderen, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene 

Vergadering zijn voorbehouden. 

 

De RvB bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. 

Art. 3.3 Werkgroepen 

 
De RvB zal in zijn werkzaamheden bijgestaan worden door tijdelijke werkgroepen, opgericht voor het 

behandelen van specifieke onderwerpen. Daarbij wordt een maximumaantal leden per werkgroep vastgesteld. 

De RvB kan onder door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen tot de Raad toelaten om bij zijn 

werkzaamheden aanwezig te zijn. 

HOOFDSTUK IV 

De Beroepscommissie 
 

Art. 4.1 Samenstelling 

 
De beroepscommissie is samengesteld uit: 

 
a) een voorzitter, gekozen onder de leden van de BC en die geen betrokken partij is. 

 
b) 3 leden (al dan niet leden van de K.E. Vlaanderen) aangesteld door de RvB, met inbegrip de voorzitter, 

Voor de leden worden plaatsvervangers aangeduid, die de leden kunnen vervangen, indien nodig. 

c) een secretaris, zonder stemrecht, aan te duiden door de RvB. 

 
 

 
Art. 4.2 Bevoegdheden 

 
a) Uitspraak doen in geval van beroep tegen een beslissing genomen in eerste aanleg. 

b) Optreden in vervanging van een ingebreke blijvende commissie, die niet binnen de 40 dagen alle 

inbreuken behandelt. 
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c) De boeten en/of straffen toepassen binnen de grenzen omschreven in huidig reglement van inwendige 

orde. 

 

d) De belanghebbenden de beslissingen genomen door de BC meedelen. 

 
Art. 4.3 

 

nvt 
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HOOFDSTUK V 
 

DE SPORTCOMMISSIE 
 
 
 

Art. 5.1 Samenstelling 

 
De SC is samengesteld uit: 

 
a) een voorzitter, aangeduid door de RvB, 

 
b 3 leden (al dan niet leden van de K.E. Vlaanderen) aangesteld door de RvB, met inbegrip de voorzitter, 

c) de secretaris, zonder stemrecht, of een plaatsvervanger aangeduid door de secretaris. 

 
Voorzitter van de zittingen is de Voorzitter van de SC, of in zijn afwezigheid de ondervoorzitter, of nog het 

oudst aanwezige lid. 

 
 

Art. 5.2 Bevoegdheden 

 
Onderzoeken en uitspraak doen in eerste aanleg inzake de incidenten, de geschillen en de administratieve en 

technische gebreken die betrekking hebben: 

 

a) op alle wedstrijden waaraan één of meerdere ploegen deelnemen, die ingeschreven zijn in de reeksen 

van de kampioenschappen en wedstrijden die onder het beheer en onder de bevoegdheid van de 

K.E.Vlaanderen vallen, alsook in het muurkaatsen. 

 

b) op alle inrichtingen die vallen onder de bevoegdheid van de K.E. Vlaanderen en waaraan ploegen 

deelnemen die behoren tot verschillende vleugels en die niet door een bijzondere overeenkomst zijn geregeld 

 

c) de boetes toepassen binnen de grenzen omschreven in huidig reglement van inwendige orde; 

 
d) het vastleggen en aan alle betrokkenen ter kennis brengen van de data, de plaatsen en uren waarop 

uitgestelde wedstrijden moeten worden gespeeld of voortgezet, dit voor organisaties vervat in de § a) en b) 
hierboven; 

 
e) de uitslagen en de klassementen van de wedstrijden aanpassen, nadat zij hierover beslist heeft; 

 
f) onderzoek van en beslissing over gevallen van poging tot dubbele aansluiting; 

 
g) de betrokkenen in kennis stellen (door de secretaris) van de beslissingen getroffen door de SC; 

 
h) de SC zal eveneens uitspraak doen over de scheidsrechters, betrokken bij eender welk dossier dat zij 

behandelt. 
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HOOFDSTUK VI 

DE ENTITEITEN-Nvt 
 
 
 
 
 

Art. 6.1 Samenstelling - Beperkingen 

 
N.v.t. 

 
Art. 6.2 Administratie 

 
N.v.t. 

Art. 6.3 Bevoegdheden van de A.V. 

N.v.t. 

Art. 6.4 Algemene vergadering 

 
N.v.t. 

 
Art. 6.5 Interpellaties 

 
N.v.t. 

 
Art. 6.6 Werking 

 
N.v.t. 

 
Art. 6.7 Bevoegdheden 

 
N.v.t. 

Art. 6.8 Vermogen 

 
N.v.t. 

 
Art. 6.9 Ontbinding 

 
N.v.t. 

 
Art 6.10 Kampioenschappen 
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HOOFDSTUK VII 
 

ARBITRAGE 
 

 
Art. 7.1 De scheidsrechters 

 

A. Een kandidaat-scheidsrechter is een persoon voorgedragen door een maatschappij of die zichzelf 

voorstelt om de taak van scheidsrechter uit te oefenen in de K.E. Vlaanderen. 

 

De minimumleeftijd om deze functie te beginnen is 16 jaar voor het leiden van de wedstrijden. 
 

De titel van scheidsrechter zal hem toegekend worden na een proefperiode van minimum een volledig 

kaatsseizoen: 

 
a) indien hij geslaagd is in de theoretische en praktische proeven hem opgelegd door zijn K.E. 

Vlaanderen. 

 
 

 
b) indien hij de vastgestelde borgsom gestort heeft. Deze borgsom zal hem terugbetaald worden, na 

aftrek van de bedragen die hij aan de K.E. VLAANDEREN verschuldigd is, als hij hiertoe een schriftelijk 

verzoek indient binnen de drie maand die volgen op de datum van het stopzetten van de activiteit; 

 

c) indien hij tijdens zijn proefperiode blijk heeft gegeven van de fysische, morele en psychologische 

eigenschappen, die vereist zijn voor het uitoefenen van deze functie en indien hij een voldoende 

aantal aanduidingen beantwoord heeft. 

 

B. Elke scheidsrechter wordt toegewezen aan de K.E. Vlaanderen of aan een club waar hij zich heeft 

ingeschreven als kandidaat-scheidsrechter. In geval hij verhuist naar het grondgebied van een andere 

vleugel zal hij, op zijn verzoek, toegewezen worden aan de vleugel van zijn nieuwe woonplaats. 

 

Met instemming van de betrokken vleugel, mag een scheidsrechter van een vleugel in een andere 

vleugel als scheidsrechter optreden, in de afdelingen "Gewestelijke" en "Jeugd"; 

 

C. Om de functie van scheidsrechter uit te oefenen, moet men over zijn burgerlijke en politieke rechten 

beschikken. 

 

D. De scheidsrechters kunnen geen beroep aantekenen tegen de beslissingen genomen door een federale 

commissie, ingevolge de verslagen die zij opgesteld hebben. Indien zij om het even welke 

schadeloosstelling gevraagd hebben, kunnen zij evenwel in beroep gaan tegen de beslissingen die op 

dat vlak werden genomen. 

 

E. De scheidsrechters zullen over een officiële identificatiekaart beschikken die overeenstemt met hun 

statuut (momenteel klasse genoemd), afgeleverd door het desbetreffend secretariaat. Deze kaart zal 

hen gratis toegang verlenen tot de wedstrijden die plaatsvinden op de kaatsterreinen binnen het gebied 

vermeld op hun kaart. 

 
F. De scheidsrechters hebben recht op een onkostenvergoeding die jaarlijks vastgesteld wordt door de 

RvB 

 

G. De scheidsrechters worden aangeduid door de verantwoordelijke(n), aangesteld door de RvB. 

 
H. De afzeggingen die kunnen voorzien worden, moeten ten minste drie dagen vóór de datum van de 

wedstrijd medegedeeld worden aan de verantwoordelijke persoon die de scheidsrechter heeft 
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aangeduid.mogelijk zijn afzegging overmaken of bekend maken aan de verantwoordelijke persoon, die 

hem aangeduid heeft 

 

I. Bij niet gerechtvaardigde afwezigheid, is de scheidsrechter strafbaar met een boete. 
 

J. Bij afwezigheid van de scheidsrechter zal de inrichtende maatschappij in zijn vervanging voorzien. 

volgens de hieronder vermelde richtlijnen: 

zij zal in volgorde een beroep doen op: 

 
1 ° een scheidsrechter die aanwezig is op de kaatsbaan; 

2° een bezoekende afgevaardigde; 

3° een plaatselijke afgevaardigde 

 
Bij toepassing van code 133 van het barema der sancties wordt de maatschappij van welke de afgevaardigde 

afkomstig is aansprakelijk gehouden voor de tekortkoming(en) vastgesteld in de opstelling van het 
scheidsrechters verslag. Betreft het een occasionele scheidsrechter die geen lid is van een betrokken 
maatschappij, wordt code 133 toegepast op de inrichtende maatschappij 

 

De bezoekende of plaatselijke afgevaardigde heeft recht op 50 % van de onkostenvergoeding. 

 
De aangeduide scheidsrechter die zich laattijdig aanbiedt, moet de wedstrijd voortzetten. Hij zal erover 

waken een financiële regeling te treffen met zijn collega die hem heeft vervangen. 

 

Een scheidsrechter die aanwezig is bij of aankomt na het begin van een wedstrijd, moet zich aanbieden bij 

de terreinafgevaardigde om de afgevaardigde die de wedstrijd leidt te vervangen. 

 

Een scheidsrechter die zich pas aanbiedt na de reglementair voorziene rustperiode of na het begin van de 

tweede wedstrijd, mag evenwel niet meer optreden. 

 

K. De scheidsrechters mogen noch roken, noch alcoholische dranken gebruiken tijdens de wedstrijd. Zij mogen 

net als de spelers een verfrissing gebruiken bij elke kampwissel, zonder de wedstrijd te onderbreken of te 

vertragen. Ze zullen al de schikkingen treffen die ze nodig achten om mogelijk tijdverlies bij deze 

gelegenheden te voorkomen. 

 

Ze zullen de namen van de in gebreke zijnde spelers in het scheidsrechters verslag opnemen. 

 
L. Een scheidsrechter, die aangeduid werd door de bevoegde verantwoordelijke of commissie, mag niet 

gewraakt worden door een maatschappij of door een lid van een bondsbestuur. 

 

M. Elke scheidsrechter of kandidaat-scheidsrechter moet verzekerd zijn bij een door de Bond erkende 

verzekeringsmaatschappij; het staat hem vrij een aanvullende verzekering af te sluiten bij een 

verzekeringsmaatschappij naar keuze. 

 

N. Een scheidsrechter mag lid zijn van een bondsbestuur, maar mag niet zetelen indien hij of een van zijn 

collega's betrokken is bij de te behandelen zaak. 

 

Art. 7.2 Scheidrechter en speler 

 
A. Een persoon die als scheidsrechter en ook als speler ingeschreven is, moet altijd voorrang geven aan 

de arbitrage. In geval van inbreuk op deze beschikking, zal hij gestraft worden met een boete. 
B. Een geschorste speler zal niet mogen optreden als scheidsrechter. Een geschorste scheidsrechter 

mag evenmin opgesteld worden als speler. 

 
 
 

. 

 
Art. 7.3 De arbitrage 

 
A. Verplichtingen en formaliteiten vóór de wedstrijd 
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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 vergewissen 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, en een scheidsrechtersboek 

overhandigen. 

 

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

scheidsrechters verslag; 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 en genoteerd worden bij het begin van elke ontmoeting. Voor de "jeugdspelers die 

optreden bij de "volwassenen", zal hun geboortedatum naast hun naam vermeldt worden. 

 

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

van de ingeschreven spelers. Hij zal aandachtig toezien of er voldoende kleurcontrast is tussen de uitrusting van 

de ploegen die optreden. 

 

g) De scheidsrechter moet zekerheid hebben omtrent 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 scheidsrechters verslag dat bestemd is voor 

het secretariaat van de bevoegde commissie. 

 

i) Bij de handschoenencontrole dient de scheidsrechter allereerst op het scheidsrechterverslag te vermelden: het 

nummer van de versterking en het gewicht van de handschoen VOOR hij de andere reglementaire vereisten 

nagaat. 

 

B. 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 scheidsrechters 

verslag 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 scheidsrechters verslag. 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 evenwel 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. 



21  

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 uitoefenen. 

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 scheidsrechters verslag. 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 med 

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 

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 gans ploeg, zal behandelt worden als verlaten van het spel. 

Als de wedstrijd definitief is stopgezet, zal de scheidsrechter alle noodzakelijke 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, reeds 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 



22  

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. 

C. Verplichtingen en te vervullen formaliteiten na de wedstrijd 

a) De scheidsrechter verslagen worden opgemaakt op officiële drukwerken, samengebundeld in een boek. 

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

scheidsrechters verslag 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 evenwel nooit 

beschouwd worden als een aanvullend verslag met tuchtkarakter. 

 
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 verstaat of begrijpt, heeft hij eveneens - en 

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

scheidsrechter gemachtigd iets op het scheidsrechters verslag te vermelden. 

 
 

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 K.E. Vlaanderen en door de betrokken maatschappij. Bij 

gebrek aan een (volgens deze voorschriften) ingediende bevestiging, zal het aangetekende voorbehoud 

ongeldig verklaard worden en zal de in gebreke zijnde maatschappij worden gesanctioneerd. 

 

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

het 1ste voor het secretariaat van de bevoegde commissie of aan de persoon aangeduid door de RvB. 

het 2de wordt door de scheidsrechter bewaard; als twee bezoekende ploegen aan de speeldag 

deelnemen, zal dit luik aan de kapitein van één van deze beide ploegen worden overhandigd; 

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

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

Het eerste exemplaar wordt 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 scheidsrechters verslag moet ondertekend worden door de afgevaardigde op de kaatsbaan (of de 

coach van de bezochte ploeg bij de jeugd), de kapiteins 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 

scheidsrechters verslag 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 scheidsrechters verslag of in een aanvullend verslag vermelden. 

 

e) Bij incidenten (beledigingen, bedreigingen, handtastelijkheden of ieder ander incident) zal, behalve 
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wanneer het relaas van de feiten voorkomt in het scheidsrechters verslag, een aanvullend verslag dat 

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

scheidsrechter en door deze laatste binnen de 48 uur overgemaakt aan het secretariaat van de K.E. 

Vlaanderen. 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 scheidsrechters verslag reeds 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 kapiteins 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 scheidsrechters verslag 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. 

 
 

 

HOOFDSTUK VIII 

BESLECHTING VAN BETWISTINGEN EN GESCHILLEN 

 

Art 8.0 Algemeenheden 

 
1°) De K.E. VLAANDEREN is bevoegd voor, en lost alle betwistingen en geschillen op die kunnen oprijzen 

tussen zijn maatschappijen en leden, met uitzondering van de betwistingen omtrent de akkoorden en 

geschillen waarvan sprake in artikel 15 van huidig hoofdstuk VIII. 

 

2°) Alle strafbare feiten verjaren met een maximum van 30 kalenderdagen na de laatste 

kampioenschapswedstrijd of finale van een organisatie. Deze termijn wordt evenwel opgeschort van 

zodra het onderzoek van de zaak begonnen is. 

 

3°) Een beslissing genomen omtrent de geldigheid van de uitslag van een wedstrijd mag geen invloed 

meer uitoefenen op het verloop van een volgende fase (m.a.w. een duidelijk afgebakend en 

afzonderlijk deel) van een kampioenschap, die ondertussen zou begonnen zijn. 

 

Bij het opmaken van het klassement zal geen rekening gehouden worden met de uitslag van de 

wedstrijd(en) van een ploeg die ten onrechte deelneemt aan een volgende fase. 

 

4°) Een bondsbestuur zal niet meer mogen terugkomen op een eerder genomen disciplinaire beslissing; deze 

kan alleen door een hoger rechtscollege gewijzigd worden. 

5°)  De voorzitter van een bondsbestuur zal een lid van zijn commissie kunnen aanstellen om een 

vooronderzoek in te stellen omtrent een zaak; dit lid zal niet deelnemen aan de zitting. 

6°) Tegen de beslissing van de Beroepscommissie is enkel verhaal mogelijk via het Belgisch Arbitagehof 

voor de Sport (B.A.S.) Alle briefwisseling bestemd voor de BC dient overgemaakt te worden per 

aangetekend schrijven of per e-mail aan de secretaris van de K.E. Vlaanderen. 

 

7°) Indien de BC in eerste instantie heeft geoordeeld, zal de RvB in laatste instantie beslissen. 
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DEEL 1 DE BONDSINSTANTIES 
 

Art 8.1 Ontvankelijkheid 

Om ontvankelijk te zijn zal een klacht per aangetekend schrijven of per e-mail moeten ingediend worden en 

gericht zijn aan de secretaris van de K.E. Vlaanderen, uiterlijk binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, 

te rekenen vanaf de dag der feiten die aanleiding zijn tot de klacht (behalve in de gevallen waarvoor een 

andere termijn is voorzien in het reglement van inwendige orde). 

 

Wanneer een klacht door de bevoegde commissie niet werd onderzocht binnen de 40 dagen na haar 

indiening, zal de partij die de klacht heeft ingediend zich rechtstreeks moeten richten tot de BC, die de zaak 

op kosten van het falende commissie zal onderzoeken en uitspraak zal doen. 

 

Voor elke beslissing die omstreden wordt, moet de beroepsprocedure toegepast worden (zie artikel 8.5 van 

huidig hoofdstuk VIII), uitgezonderd in het geval waarvan sprake is in de voorgaande paragraaf, waar alleen 

een verzoek aan de RvB mogelijk is. De klachten en de beroepen zullen een uiteenzetting bevatten van de 

feiten, om aldus de bevoegde commissie in te lichten over de aard van het geschil en haar in staat te stellen 

alle partijen die aan de oorsprong liggen van het geschil of er belang bij hebben, voor de te houden 

vergadering op te roepen. Tenzij hij een persoonlijke klacht heeft ingediend, mag een scheidsrechter niet als 

partij beschouwd worden en hij zal verhoord worden als getuige indien het bevoegd bondsbestuur dit nodig 

acht. Een klacht tegen de beslissing van de scheidsrechter over een spelfase zal geweigerd worden. Slechts 

bij een verkeerde toepassing van het reglement van inwendige orde zal de klacht onderzocht en beoordeeld 

worden, dit onder voorwaarde dat de betrokken partij (de klager) zijn voorbehoud op correcte wijze heeft 

ingediend. 

 

Art. 8.2 Debatten 

 
De debatten zullen tegensprekelijk gevoerd worden. In de oproepingsbrief zal vermeld staan of de opgeroepen 

persoon moet aanwezig zijn. Een speler mag zich, op zijn kosten, laten bijstaan of laten vertegenwoordigen 

door een advocaat of door een persoon of raadsman, die niet geschrapt is van de bondslijsten. Hij heeft 

eveneens het recht zich te laten bijstaan door een tolk. 

 

De persoon die een lid bijstaat bij een verhoor voor een bondsbestuur of elke andere commissie van de K.E. 

VLAANDEREN mag zich er niet tegen verzetten dat belanghebbende zelf de vragen beantwoordt die 

gesteld zijn door de leden van de commissie die het verhoort. 

 

Een maatschappij moet vertegenwoordigd zijn door één of twee leden van haar bestuur. Een 

bondscommissie is vertegenwoordigd door één of twee van haar leden. 

Art. 8.3 

 
PROCEDURE 

 
De bevoegde commissie zal op de te houden zitting elke partij oproepen die beschuldigd wordt van een 

inbreuk of het voorwerp uitmaakt van een klacht. Deze oproeping zal ambtshalve gebeuren op basis van de op 

het scheidsrechters verslag vermelde gegevens en een klacht is niet noodzakelijk in dit geval. De termijn van 

oproeping is dezelfde als deze voorzien voor de bijeenroeping van de bondsbesturen (zie artikel 2.11 van 

hoofdstuk II). Een opgeroepen partij kan éénmaal verstek geven, voor zover de door haar ingeroepen reden 

van belet aanvaardt wordt door de bevoegde commissie en gestaafd is door officiële documenten. De 

getroffen beslissing zal ter zitting aan de betrokken partijen worden medegedeeld en binnen de vijftien 

kalenderdagen op een gemotiveerde wijze schriftelijk worden bevestigd. Elke kennisgeving die betrekking 

heeft op een beslissing genomen in afwezigheid van de betrokken partij of van haar vertegenwoordiger zal er 

moeten aan herinneren dat een betwisting in dat verband het voorwerp moet uitmaken van een verhaal en de 

vormen en termijnen van deze procedure moeten vermelden. 

 

In het geval van een debat op tegenspraak, begint de periode voor verhaal de dag na deze van de 

uitspraak. 

In geval een regelmatig opgeroepen partij niet zou vertegenwoordigd zijn of niet geldig verontschuldigd, zal de 
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beslissing geldig uitgesproken worden in haar afwezigheid en zal haar binnen de vijftien kalenderdagen de 

beslissing worden bevestigd met afwenteling van de portkosten op de bestemmeling indien de reglementering 

in een aangetekend schrijven voorziet. 

 

De commissie, die uitspraak heeft gedaan zal binnen de drie kalenderdagen en schriftelijk de commissie(s) 

belast met het toepassen van de getroffen beslissing(en) op de hoogte brengen. In het geval van aangetoonde 

dringendheid, zal ten laatste voor 12.00 h op de dag volgend op deze van de betreffende vergadering een e- 

mail bericht worden verstuurd. 

 

De onkosten veroorzaakt door het verhoor van de door de commissie opgeroepen getuigen zijn in alle 

gevallen ten laste van de verliezende partij(en). De niet door het commissie opgeroepen doch door haar 

aanvaarde getuigen, dienen vergoed te worden door de partij die ze heeft voorgedragen. 

 

Art. 8.4 Minnelijke schikking 

Voor overtredingen die enkel strafbaar zijn met een boete en/of met een schorsing voor maximum 1 maand en 

die voortvloeien uit het kaatsspelreglement met de daaruitvolgende toepassing van de "Barema van de 

Straffen", kan de RvB het dossier onderzoeken en uitspraak doen zonder de betrokken partij(en) op te roepen. 

In dat geval zal de genomen beslissing aan de betrokken partij(en) betekend worden door de secretaris van de 

K.E. Vlaanderen per aangetekende zending voor een effectieve schorsing en met een gewone brief of e-mail 

voor een schorsing met uitstel en voor een boete. Deze beslissing zal uitvoerbaar zijn bij afwezigheid van een 

reactie (per brief, per fax of e-mail) binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene 

kennis zal kunnen nemen van deze betekening op papier: 

 

1° per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, op de eerste dag volgend op deze waarop de zending is 

aangeboden in de woonplaats van de bestemmeling, of in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of zijn gekozen 

woonplaats; 

2° per aangetekend of eenvoudig schrijven, vanaf de derde werkdag volgend op deze waarop de zending is 

aangeboden bij de Post, behoudens in geval van tegenbewijs vanwege de bestemmeling. 

Als betrokken partij binnen deze termijn reageert, door toedoen van een schrijven of een elektronisch bericht 

overgemaakt aan het secretariaat van de RvB, zal ze voor de RvB verschijnen die de minnelijke schikking heeft 

voorgesteld en zal de zaak worden behandeld zoals voorzien in artikel 8.3 van onderhavig Hoofdstuk VIII. 
 

Art. 8.5 Het beroep 

 
Alleen de verliezende partij van een in eerste aanleg genomen vonnis dat voor beroep vatbaar is en elke partij 

die een duidelijk bewezen rechtstreeks belang heeft bij de zaak, zullen hun toevlucht kunnen nemen tot de BC. 

 

Er is geen beroep mogelijk tegen de administratieve beslissingen genomen door de commissies, inzonderheid 

het vaststellen van data, uren en plaatsen om wedstrijden te betwisten en om vergaderingen te houden. 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet elk beroep per aangetekend schrijven of per e-mail gericht worden aan de 

secretaris van de K.E. Vlaanderen, binnen een termijn van maximum tien kalenderdagen, te rekenen vanaf de 

dag na de uitspraak of, in geval van afwezigheid van de betrokken partij of van haar vertegenwoordiger, binnen 

de tien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de secretaris de kennisgeving heeft verricht. 

 

Art. 8.6 Procedure voor het aantekenen van beroep 

 
Het beroep tegen een beslissing die getroffen werd door één van de commissies van de K.E. VLAANDEREN, 

dient ingediend te wordenper aangetend schrijven of per e-mail bij de secretaris van de K.E. Vlaanderen. De 

commissie die de beslissing in eerste aanleg heeft getroffen dient het volledig dossier van de zaak, met inbegrip 

van het relaas van de debatten, zo vlug mogelijk te bezorgen aan de secretaris van de BC. Indien bij de in beroep 

te nemen beslissing een "tegenpartij" betrokken is, moet zij eveneens opgeroepen en verhoord worden tijdens de 

te houden vergadering. 

 

Indien het beroep uitgaat van een speler, zal ook zijn maatschappij moeten opgeroepen worden. Als een 

maatschappij beroep aantekent tegen een beslissing genomen tegenover één van haar spelers, zal ook de 

betrokken speler moeten opgeroepen worden. 
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Elk verzoek tot beroep moet binnen de maand onderzocht worden en eerder indien het dringend karakter ervan 

bewezen is. In de mate waarin het bewijs van de inbreuk ondertussen niet verdwenen is en de uitoefening van de 

rechten van de verdediging niet onmogelijk geworden is mag de BC, bij overschrijding van de termijn van één 

maand, overgaan tot de veroordeling door een eenvoudige verklaring van schuld of een mildere straf opleggen 

dan hetgeen als minimum voorzien is door het reglement van inwendige orde. In voorkomend geval zal de 

inbeslagneming van het voorwerp of van het product van de inbreuk uitgesproken worden. 

 

Art. 8.7 Waarborg 

 
Een verzoek tot beroep zal moeten gestaafd zijn door het storten van een borgsom, vermeld in de jaarlijkse 

infobrochure van de Kaatsentiteit Vlaanderen. Deze waarborg is een garantie om de procedure-eigen kosten te 

dekken en dient te worden gestort op rekening van de schatbewaarder en voorkomen op een rekeninguittreksel 

dat ten laatste op de dag zelf van de vergadering van de Beroepscommissie wordt overgelegd. Ook een 

debetbericht, getuigend van deze storting en binnen de vastgestelde termijn, kan geldig zijn. De waarborg wordt 

aan de beroepindienende partij teruggestort na aftrek van de kosten en uitgaven van het geding, te bepalen door 

de BC. 

 

Art. 8.8 Opschortend en niet opschortend beroep 

 
Een regelmatig ingediend beroep onderbreekt de uitwerking van een in eerste aanleg getroffen beslissing vanaf 

het ogenblik waarop het ingediend wordt op het postkantoor van verzending, tot de afhandeling van de 

beroepsprocedure. 

 

DE BEROEPEN HEBBEN GEEN OPSCHORTENDE UITWERKING IN GEVAL zij ingaan tegen een effectieve 

schorsing die slaat op een periode van meer dan twee weken of meer dan twee kampioenschapswedstrijden 

bedraagt. Er zal echter alleen rekening gehouden worden met de duur van de schorsing waartegen het beroep 

strekt, zonder toevoeging van een schorsing met uitstel die effectief geworden is. 

 

Art. 8.9 Wedstrijden die niet herspeeld worden bij strafvermindering (beroep, verbreking) 

 
Wanneer een speler die reeds volledig of gedeeltelijk een in eerste aanleg opgelegde schorsing heeft 

uitgezeten, in beroep een strafvermindering verkrijgt, zullen de wedstrijden waaraan hij niet heeft kunnen 

deelnemen, niet opnieuw gespeeld worden. 

 

Art. 8.10 Nietigheid van beroep 

 
De niet-naleving van de opgelegde termijnen of van de voorgeschreven vormen brengt de nietigheid van het 

beroep mee. In een dergelijk geval zal er van uitgegaan worden dat er geen beroep is en bijgevolg ook geen 

opschorting van de in eerste aanleg getroffen beslissing; de borgsom zal worden terugbetaald maar de onkosten 

die betrekking hebben op de zitting zullen, voor wat specifiek die zaak betreft, ten laste gelegd worden van de 

betrokken partij(en); in voorkomend geval zal de BC ieders aandeel in de onkosten vastleggen. 

 

Art. 8.11 Intrekken van het beroep 

 
Bij intrekking van een beroep wordt de borgsom in beslag genomen en worden alle gebeurlijke kosten ten laste 

gelegd van de partij die beroep heeft aangetekend. 

 

Art. 8.12 Bestuursleden niet toegelaten tot de zitting (beroep) 

 
De commissieleden die in eerste aanleg uitspraak gedaan hebben of het vooronderzoek van de zaak gevoerd 

hebben, zullen niet mogen aanwezig zijn bij de beraadslaging in geval van beroep. 

 

Art. 8.13 Betaling van boetes 

 
De betaling van de opgelegde boetes en van de gevorderde onkosten moet gebeuren binnen de 15 dagen die 

volgen op de uitspraak of, in geval van afwezigheid van de betrokken partij of haar vertegenwoordiger, binnen de 

15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de betrokkene kennis kon nemen van de kennisgeving. 

 
Art. 8.14 Bestemming van de opgelegde boetegelden 

Al de boetes worden geïnd ten voordele van de schatbewaarder van de K.E. Vlaanderen, zelfs indien het 
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bedrag van de boete in beroep gewijzigd wordt. 

 
 
 
 

DEEL 2 
DE GERECHTELIJKE INSTANTIES 

 
Art. 8.15 Bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken; 

 
De bond ontzegt zich elke inmenging in akkoorden van financiële of andere aard, afgesloten tussen een 

maatschappij en haar spelers en/of bestuursleden. Al deze akkoorden en geschillen behoren tot de 

uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. 

 
 

 

.HOOFDSTUK IX 
 

BRIEFWISSELING 

 

 
Art. 9.1 Bestemming van briefwisseling - verplichte handtekeningen 

 
De briefwisseling gericht aan de RvB en de commissies van de K.E. VLAANDEREN moet ondertekend en 

gedagtekend zijn. De niet ondertekende stukken zullen niet behandeld worden. 

 

Insgelijks zullen alle stukken overgemaakt door de maatschappijen ondertekend moeten zijn door hun 

secretaris of door hun voorzitter en opgestuurd worden naar het secretariaat van de K.E. Vlaanderen, zoals 

vermeld in art 1.1 van hoofdstuk I. Ongeacht het betrokken geval worden die stukken en/of die briefwisseling 

ook geldig geacht indien deze via e-mail worden overgemaakt. 

 

De briefwisseling uitgaande van de bondsbesturen en bestemd voor de maatschappijen, zal overgemaakt 

worden aan het secretariaat van de desbetreffende maatschappij. 

 
 

In geval van verlengde afwezigheid, zal de secretaris van de maatschappij het secretariaat van de K.E. 

Vlaanderen moeten in kennis stellen van de identiteit en het adres van het bestuurslid dat hem zal vervangen 

voor het ondertekenen en het ontvangen van de briefwisseling, uitgaande van of bestemd voor zijn 

maatschappij. Doet hij dit niet, dan zal hij verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen die eruit voortvloeien en zal 

hij, in dat geval, zijn niet aangekondigde afwezigheid nooit kunnen aanvoeren tegen de nadelige gevolgen die 

zijn maatschappij er zou van ondervinden. Elke briefwisseling uitgaande van een maatschappij of van één van 

haar leden, een kaatsbaanafgevaardigde of coach, een scheidsrechter of een speler dient overgemaakt te 

worden aan het secretariaat van de K.E. Vlaanderen 

 
 

HOOFDSTUK X 

THESAURIE 

 
 

Art. 10.1 Ontvangsten 

 
De ontvangsten van alle kaatsinrichtingen worden geïnd ten voordele van de inrichters. 



28  

Art. 10.2 Taksen 

 
Een bondstaks wordt geheven op de bruto-ontvangst van alle kaatsinrichtingen van haar 

maatschappijen.. De vrijstelling van de bondstaks wordt enkel toegestaan in zeer uitzonderlijke 

gevallen, door de RvB te beslissen. 

 

Art. 10.3 Toegangstickets en abonnementen 

 
Het bedrag van deze taks evenals de verdeling ervan worden jaarlijks door de RvB vastgesteld. 

 
Art. 10.4 Verplichting tot het afleveren van toegangstickets 

 
De aflevering van ingangstickets is verplicht voor alle kaatswedstrijden, behalve in uitzonderlijke gevallen, te 

beslissen door de RvB. 

 

Art. 10.5 Storting aan de schatbewaarder 

 
De storting zal door de maatschappijen gebeuren op verzoek van de schatbewaarder. 

Art. 10.6 Verbod aan de maatschappijen tot aflevering (kaarten en abonnementen) 

N.v.t. 

Art. 10.7 Beheer van fondsen 

 
Iedere bondscommissie en elke maatschappij die het beheer hebben over fondsen, moeten de wettelijke 

verplichtingen hieromtrent naleven. 

 

Art. 10.8 Naleving van wettelijke voorschriften (besturen en maatschappijen) 

 
De maatschappijen dienen alle wettelijke verplichtingen van administratieve en financiële aard na te leven. 

 
Art. 10.9 Financiële rekening 

 
Alle personen die een administratieve functie bekleden en fondsen beheren die aan een bondscommissie of 

aan een maatschappij toebehoren, mogen deze fondsen niet vermengen met hun eigen bezittingen. Zij 

moeten daartoe over een financiële rekening beschikken op naam van de bondscommissie of van de 

maatschappij; het kassaldo in gereed geld zal moeten beperkt zijn tot het strikte minimum. 

 
 
 

HOOFDSTUK XI 

 
BORGSOMMEN 

 

 
Art. 11.1 Bedrag van de borgsommen 

 
Elke bij de K.E. VLAANDEREN aangesloten maatschappij zal een borgsom moeten storten waarvan het 

bedrag vastgesteld is in functie van de afdeling van haar ploegen.Elke scheidsrechter zal een waarborg dienen 

te storten bij aanvraag van zijn scheidsrechtersactiviteiten. 

 
Het bedrag van de borgsommen wordt jaarlijks door de RvB vastgesteld en staat vermeld in de jaarlijkse 
infobrochure van de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

 
Art. 11.2 Afname van bedragen op borgsommen 

 
De borgsom blijft eigendom van de maatschappij, de scheidsrechter, die deze som gestort heeft. De RvB of de 
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bevoegde commissie zal er evenwel ambtshalve elke som kunnen afnemen, ter recuperatie van gevorderde 

bedragen die niet zouden betaald zijn binnen de vastgestelde termijn, na afloop van een periode van vijftien 

dagen, die aanvangt op de datum van het aangetekend verzenden van een aanmaning. Tijdens deze periode 

zal de maatschappij, de scheidsrechter verhaal kunnen aantekenen bij de RvB om zich te verzetten tegen 

deze afneming. 

 

Art. 11.3 In beslagname van de borgsommen. 

 
De borgsom wordt in beslag genomen in geval van schrapping. 

 
Art. 11.4 Storting van de borgsommen 

De borgsom zal aan de K.E. Vlaanderen moeten gestort worden. 

 
Art. 11.5 Tijdelijke borgsom voor een occasionele organisatie 

 
Zo een gelegenheidsinrichter één of meerdere kaatswedstrijden of een tornooi wenst in te richten, zal hij een 

tijdelijke borgsom moeten storten waarvan het bedrag zal vastgelegd worden door de RvB van de K.E. 

Vlaanderen. Deze borgsom moet ten minste de onkostenvergoedingen voor de ploegen en de 

scheidsrechter(s) dekken; zij zal ambtshalve terugbetaald worden van zodra de inrichter al zijn verplichtingen 

tegenover de K.E. VLAANDEREN integraal zal nagekomen zijn. 

 

Het bedrag van de borgstelling wordt op de bankrekening van de K.E. Vlaanderen gestort, uiterlijk dertig 

dagen voor aanvang van de wedstrijden op straffe van schrapping van de betrokken wedstrijd(en). 

 

Art. 11.6 Terugbetaling van borgsommen 

 
De permanente borgsommen zullen slechts bij de stopzetting van de activiteit terugbetaald worden. 

 
Art. 11.7 Permanente borgsom, niet opgeëist binnen de termijn 

 
Elke permanente borgsom waarvan de terugbetaling niet zal gevorderd zijn binnen de vastgestelde termijn zal 

eigendom worden van de K.E.Vlaanderen (maatschappijen en scheidsrechters) 

 
 
 
 

 

. HOOFDSTUK XII 
 

MAATSCHAPPIJEN 

 

 
Art. 12.1 Aansluiting 

 
Om aangesloten te zijn moet een maatschappij erkend zijn door de K.E. Vlaanderen. Vanaf dat ogenblik zal zij 

gehouden zijn tot het betalen van alle bijdragen en belastingen die betrekking hebben op het seizoen dat volgt 

op deze inschrijving. Indien zij in de loop van het seizoen algemeen forfait verklaart voor haar enige ploeg zal 

zij, in de loop van hetzelfde seizoen, uitgenodigd worden om de algemene vergaderingen van de K.E. 

Vlaanderen bij te wonen (zonder stemrecht), voor zover de K.E. Vlaanderen nog over haar volledige waarborg 

beschikt. Zo dit niet meer het geval is, zal de betrokken maatschappij als ontbonden beschouwd worden ten 

opzichte van de K.E. VLAANDEREN 
 

Elk bestuurslid van een maatschappij mag enkel deel uitmaken van het bestuur van één enkele maatschappij; 

enkel het laatste aansluitingsdocument van het bestuurslid, gehomologeerd door de K.E. VLAANDEREN, is 

rechtsgeldig. De eerste paragraaf van artikel 14.17 van hoofdstuk XIV is eveneens van toepassing op elk 
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bestuurslid van een maatschappij. Hetzelfde geldt voor een scheidsrechter, waarbij rekening wordt gehouden met 

de laatste paragraaf van artikel 14.1 hoofdstuk XIV van dit R.I.O. 

Elke maatschappij duidt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan; alleen 

deze laatste twee functies mogen samengevoegd worden. 

 

Elk nieuw bestuurslid van een maatschappij moet aanvaard worden door een meerderheid van het betrokken 

bestuur; hetzelfde zal gelden om een bestuurslid af te zetten (behalve bij vrijwillige uittreding van het bewuste lid). 

De feiten zullen op het PV van de vergadering worden vermeld. In geval van betwisting op dit gebied zal de 

maatschappij er toe gehouden zijn de notulen voor te leggen waarin de aanvaarding of de afzetting van het 

betrokken lid is opgenomen; zo dit niet gebeurt, zal de aanvaarding of de afzetting als onbestaande beschouwd 

worden. Een klacht hieromtrent zal slechts ontvankelijk zijn en bijgevolg onderzocht worden voor zover deze 

wordt ingediend binnen de twaalf maanden volgend op deze aanvaarding (te rekenen vanaf de datum van 

homologatie die voorkomt op de bestuurslidkaart) en/of deze afzetting. 

De bestuursleden moeten over hun politieke en burgerlijke rechten beschikken. Om deel uit te maken van het 

bestuur van een maatschappij moet de leeftijd van 18 jaar bereikt zijn. De verantwoordelijken van 

maatschappijen waarvan sprake in de 3de paragraaf van huidig artikel, worden verkozen of aangesteld door de 

commissie van hun maatschappij. 

Een bestuur van een maatschappij kan slechts geldig beslissen wanneer het aantal aanwezige leden minstens 

de helft bereikt van het aantal bestuursleden en alle beslissingen zullen genomen worden bij gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen; in geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van de voorzitter 

van de zitting doorslaggevend zijn, behoudens bij geheime stemming. 
 

Een straf door een maatschappij uitgesproken tegenover één van haar spelers of bestuursleden, is slechts 

geldig na bekrachtiging door de RvB van de K.E. Vlaanderen en nadat het de betrokken partijen opgeroepen 

heeft. 
 

Een maatschappij zal aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het gedrag van haar supporters, zowel bij 

thuiswedstrijden als op verplaatsing. 
 

Art. 12.2 Voorwaarden voor aansluiting 

 
Elke maatschappij die zich wenst aan te sluiten, dient zich te richten tot de secretaris van de K.E. Vlaanderen. 

De secretaris van die K.E. Vlaanderen zal haar alle nodige inlichtingen en formulieren bezorgen die vereist zijn 

voor deze aansluiting. 

 

Om aangesloten te zijn zal de maatschappij gehouden zijn: 

 
a) de bondsformulieren in te vullen 

b) de statuten van de vzw en het reglement van inwendige orde aan te kopen, die zij voor raadpleging ter 

beschikking moet houden van haar spelers ( van de wettelijke voogd voor minderjarigen ) en haar 

bestuursleden. 

c) zich te laten verzekeren bij een door de K.E. Vlaanderen erkende verzekeringsmaatschappij; de inhoud 

van de verzekeringspolissen zal jaarlijks vóór de aanvang van het seizoen op de website gepubliceerd 

worden en elke maatschappij moet aan haar spelers de gelegenheid geven hiervan inzage te nemen. 

Elke maatschappij is vrij een aanvullende verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar 

keuze; 
d) te beschikken over een door de K.E. Vlaanderen goedgekeurde kaatsbaan 
e) de voorziene borgsom te storten. 
f) Te beschikken over een e-mailadres 

 
 

Art. 12.3 Benaming 

Elke maatschappij kiest de benaming die zij wenst. Deze keuze is definitief, behoudens in uitzonderlijke 

gevallen, te beoordelen door de RvB van de K.E. Vlaanderen. 

 

Art. 12.4 Toewijzing van een nieuwe maatschappij of ploeg aan een afdeling 
 

Elke nieuw aangesloten maatschappij of elke nieuwe ploeg dient te beginnen in een afdeling beheerd en te 

bepalen door de K.E. Vlaanderen. Om bijzondere redenen kan de RvB van de K.E. Vlaanderen van deze 

regel afwijken. 
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Art. 12.5 Verplichtingen en verantwoordelijkheden 

 
Een maatschappij die een ploeg ingeschreven heeft in de reeks "nationale 1 en 2" moet, gedurende het 

volledig seizoen, ten minste twee jeugdploegen opstellen. 

 
De maatschappijen die deze beschikkingen niet naleven, zullen strafbaar zijn met een boete. Deze boete 

moet enkel toegepast worden in functie van de eerste ploeg van de maatschappij. 

Maatschappijen van Nationale 1 zijn tevens verplicht ten minste één tweede ploeg volwassenen op te stellen. 

De maatschappijen die deze beschikking niet naleven zullen strafbaar zijn met een boete. 

Maatschappijen van de Liga Vlaanderen moeten gedurende het volledig seizoen ten minste 1 jeugdploeg 

opstellen, zoniet  zullen zij strafbaar zijn met een boete. 

Bij een algemeen forfait van een jeugdploeg na het indienen van het eenheidsformulier moet ook de 

geldboete voor het opstellen door die maatschappij van een onvoldoend aantal jeugdploegen toegepast 

worden. 
Alle thuiswedstrijden van de jeugdploegen ingeschreven door een maatschappij moeten betwist worden op de 
kaatsbaan van de maatschappij die ze ingeschreven heeft. Wordt deze bepaling niet nageleefd, dan wordt code 
021 van het barema van de straffen toegepast 

.Art. 12.6 Financiële verantwoordelijkheid van een maatschappij voor haar ploegen en spelers 

 
Elke maatschappij is financieel verantwoordelijk voor de ploegen die zij opstelt en voor de sancties genomen 

tegenover haar spelers. Hetzelfde geldt voor spelers in selectieploegen. Bij het opleggen van een boete kan de 

bevoegde commissie beslissen om deze aan te rekenen aan de speler, in welk geval de financiële 

verantwoordelijkheid van de maatschappij zal vervallen. Hetzelfde geldt voor de bestuursleden van een 

maatschappij. 

Art. 12.7 Stopzetting van de activiteit 

 
In geval van stopzetten van de activiteit van een maatschappij, dient het secretariaat van de K.E. Vlaanderen 

hiervan vóór 1 december schriftelijk in kennis te worden gebracht. Alleen onder die voorwaarde zal de waarborg, 

na aftrek van de nog aan de K.E. VLAANDEREN verschuldigde sommen, teruggegeven worden aan de 

betrokken maatschappij. De secretaris  zal het secretariaat van de NK-FNJP hiervan 

onmiddellijk in kennis brengen.Bij een stopzetting van de activiteiten van en/of door een maatschappij(club) 

zullen alle leden van deze maatschappij (bestuursleden,coaches,trainers,spelers,e.a.) automatisch hun vrijheid 

bekomen vanaf de dag volgend op de datum van de vergadering van de RvB,die de stopzetting van de 

activiteiten van de maatschappij(club)behandeld en genotuleerd heeft. 

 
Een tijdelijke stopzetting wordt in principe niet aanvaard. 

Art. 12.8 Eenheidsformulier 

 
De maatschappijen dienen jaarlijks hun "eenheidsformulier" na te kijken, eventueel aan te passen en tijdig door 

te sturen naar de secretaris van de K.E. Vlaanderen. 

Art. 12.9 Rangveranderingen van spelers 

 
Voor de maatschappijen die meerdere ploegen "volwassenen" ingeschreven hebben, zal de RvB van de K.E. 

Vlaanderen oordelen over de waarde van de spelers ingeschreven in de ploeg(en) van de hoogste afdeling(en). 

Zij zal kunnen beslissen dat om het even welke speler behorend tot de "volwassenen", die in een ploeg van een 

gewestelijke afdeling ingeschreven is, in een nationale of hogere Gewestelijke afdeling moet ondergebracht 

worden en omgekeerd. 

 
De "rangveranderingen" zullen altijd moeten gebeuren op het ogenblik dat het éénheidsformulier wordt 

onderzocht door het bestuur van de K.E. Vlaanderen; de beslissingen ter zake zullen vóór 28 februari ter 

kennis gebracht worden van de betrokken partijen. 

 
Een speler behorend tot de "volwassenen" die zich aansluit NA de datum voorzien voor het indienen van het 

Eenheidsformulier, zal slechts kunnen worden opgesteld na de beslissing van de RvB van de K.E. Vlaanderen 

omtrent zijn klassering. De secretaris van de K.E. Vlaanderen zal hem hiervan zo spoedig mogelijk persoonlijk 

op de hoogte brengen (met kopie naar zijn maatschappij). 
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Art. 12.10 Opstelling van meer dan één ploeg in eenzelfde afdeling 

 
Een maatschappij mag meer dan één ploeg opstellen in dezelfde afdeling, mits toelating en onder de 
voorwaarden van de RvB van de K.E. Vlaanderen. 

Art. 12.11 Weigering tot stijgen of tot behoud 

Een ploeg die weigert te stijgen of die vrijwillig wil dalen, zal verwezen worden naar de laagste Gewestelijke 

afdeling van de K.E. Vlaanderen. Als het een ploeg betreft die uitkomt in de Liga, bevordering of 1e, 2e of 3e 

gewestelijke, beschikt de RvB van de K.E. Vlaanderen evenwel over de mogelijkheid om deze ploeg in te 

schrijven in een andere afdeling van de reeks "gewestelijke ", die beter overeenstemt met de waarde van spelers 

ingeschreven in betrokken ploeg. 

 
In het geval waarin beslist wordt een afdeling te vervolledigen, wordt voorrang verleend (zonder verplichting om 

te stijgen) aan de ploegen die niet in nuttige orde zijn gerangschikt om te stijgen op basis van de rangschikking 

van het voorbije seizoen, waarbij dit beperkt blijft tot de drie best gerangschikte ploegen die niet van ambtswege 

stijgen, volgens nadere regels die omschreven moeten worden door het bevoegde bestuur. 

 
Wanneer een ploeg die geplaatst is om te stijgen verhinderd wordt dit te doen krachtens artikel 12.10 van huidig 

hoofdstuk XII, zal de bewuste ploeg vervangen worden door de ploeg die haar in het klassement van hetzelfde 

beslissend kampioenschap onmiddellijk volgt (in dit geval zonder formele verplichting om te stijgen). 

 
Voor de "jeugd" worden de afdelingen enkel bepaald door de leeftijd van de spelers en er is bijgevolg voor een 

ploeg geen enkele verplichting tot klimmen of dalen op grond van haar klassement. 

 
Art. 12.12 Algemeen forfait 

Indien een maatschappij algemeen forfait verklaart voor een ploeg na het indienen van het Eenheidsformulier, zal 

zij beboet worden met een bedrag dat gelijk is aan de borgsom voorzien voor de afdeling waarin het forfait zich 

voordoet (dat bedrag wordt vermenigvuldigd met drie voor een ploeg ingeschreven in nationale). Deze ploeg, die 

ontbonden zal verklaard worden, zal vóór de aanvang van het kampioenschap kunnen vervangen worden in de 

betrokken afdeling, op basis van de modaliteiten die vooraf vastgelegd werden. De maatschappij en de spelers 

ingeschreven in deze falende ploeg zullen opgeroepen worden door de bevoegde commissie behoudens het 

geval waarvan sprake in volgende paragraaf. 

 
Als het forfait te wijten is aan de maatschappij zelf, en deze laatste dit erkent in haar schriftelijke verklaring 

waarin ze het algemeen forfait aankondigt, zullen alle spelers ingeschreven in de falende ploeg ambtshalve vrij 

zijn vanaf de dag volgend op de vergadering van de RvB die het punt op haar dagorde had, maar zij zullen, in 

geval van heraansluiting, niet meer mogen optreden in kampioenschapswedstrijden met hun oorspronkelijke 

maatschappij tijdens het betrokken seizoen, op straffe van aanzien te worden als niet gekwalificeerd. 

 
Een speler met de leeftijd van kadetten of volwassene, vrijgemaakt door de bevoegde commissie ten gevolge 

van het algemene forfait van zijn ploeg na aanvang van het kampioenschap, mag niet, als hij aan ten minste één 

kampioenschapswedstrijd heeft deelgenomen met die ploeg, met een andere maatschappij opgesteld worden 

tijdens het lopende seizoen, behalve in een andere maatschappij in een hogere afdeling dan de afdeling(en) 

waarin hij minstens één kampioenschapswedstrijd heeft afgewerkt. Als het een jeugdspeler betreft die een 

dubbele aansluiting geniet, mag hij nog geldig optreden in de andere maatschappij voor zover laatstgenoemde 

geen algemeen forfait verklaard heeft voor de ploeg waarbij die "jeugdspeler" ingeschreven is. 

Zo het forfait moet toegeschreven worden aan het feit dat sommige spelers weigeren om hun diensten aan te 

bieden, zullen de spelers die weigeren te spelen of die aan de oproeping geen gevolg geven, geschorst 

worden tot het einde van het seizoen; de andere spelers zullen ambtshalve hun vrijheid bekomen, 

uitgezonderd wanneer de maatschappij een andere ploeg opstelt in dezelfde afdeling of in een nationale 

afdeling dan deze van de falende ploeg. In dit laatste geval zal de maatschappij zelf beslissen welke spelers 

zij wenst vrij te geven of in te schrijven in de bedoelde afdelingen (gelijk of hoger); de aldus vrijgegeven 

spelers zullen, in geval van heraansluiting, niet meer mogen optreden in kampioenschapswedstrijden met hun 

oorspronkelijke maatschappij tijdens het betrokken seizoen, op straffe van aanzien te worden als niet 

gekwalificeerd. 

 

Algemeen forfait van een ploeg na het indienen van het Eenheidsformulier 
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Als de in gebreke blijvende ploeg niet kan worden vervangen, zal het aantal dalers ambtshalve worden 

verlaagd. 

 

Art. 12.13 Verplichting tot het inschrijven van een ploeg "kadetten" 

 
Een maatschappij die over vier spelers of meer beschikt met de leeftijd van "kadetten" is verplicht een ploeg 

in te schrijven in de reeks "kadetten". Bij gebreke hieraan zal zij deze spelers niet kunnen opstellen bij de 

"volwassenen" en vallen zij bijgevolg onder de toepassing van de beschikkingen vervat in artikel 5 c) van 

Hoofdstuk XIV. 

 

Een maatschappij die over drie kadetten beschikt en die geen ploeg opstelt in die afdeling, mag voor het 

gehele betrokken seizoen, geen enkele kadet meer laten aansluiten. 

 

Een speler, ingeschreven op het Eenheidsformulier onder de rubriek " Spelers vrijgegeven door de 

maatschappij", die op basis van zijn leeftijd tot de reeks kadetten behoort gedurende het jaar volgend op deze 

in vrijheidstelling én waarvan het nieuwe aansluitingsformulier niet uiterlijk per 31 maart, volgend op de in 

vrijheidstelling, in het bezit zou zijn van de bondsecretaris "jeugd", kan niet worden opgesteld bij de 

"volwassenen" (zelfs niet als "vervanger") gedurende het jaar volgend op de in vrijheidstelling. Als hij binnen 

gestelde termijn een nieuwe aansluiting ondertekent, zal hij worden gerekend bij het aantal spelers dat de 

vorming van een ploeg in de reeks "kadetten" verplichtend oplegt. Verkrijgt de betrokken speler op een 

andere manier zijn vrijheid, dan zijn de beschikkingen uit paragraaf 1 van onderhavig artikel eveneens van 

toepassing. 

 

Art. 12.14 In staat van schrapping stelling 

 

Een maatschappij die de sommen niet betaalt die zij verschuldigd is aan het bondsbestuur of aan een andere 

maatschappij (met uitzondering van de sommen bedoeld in artikel 15 van hoofdstuk VIII), zal in staat van 

schrapping gesteld worden. Alvorens deze procedure in gang te zetten zal de RvB of de commissie die de 

boete opgelegd heeft een aanmaning overmaken, waarin eveneens zal verwezen worden naar de gevolgen 

die er zouden uit voortspruiten in geval er geen onmiddellijke betaling volgt (zie 2
de

, 3
de 

en 4
de 

paragraaf van 

huidig artikel). 

 

Om deze procedure in te leiden zal zij opgeroepen worden om te verschijnen voor de RvB van de K.E. 

Vlaanderen. Indien de betrokken maatschappij haar schulden niet vereffent op de te houden vergadering, zal 

haar een laatste uitstel van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de vergadering, toegekend 

worden om haar plichten na te komen. Ondertussen zullen haar ploegen aan geen enkele wedstrijd meer 

mogen deelnemen en elke volgens de kalender voorziene wedstrijd zal bestraft worden als een niet verklaard 

forfait. Bovendien zal de betrokken maatschappij tijdens die periode geen verbintenissen meer mogen 

aangaan (afsluiten van overgangen, vrijgeven van spelers, afsluiten van wedstrijden, aansluiten van spelers 

of bestuursleden, ...). 

Indien de maatschappij haar plichten niet nakomt binnen deze termijn van 15 dagen, zal de schrapping 

uitgesproken worden door de RvB en de borgsom in beslag genomen. 

In geval deze inbeslagneming niet volstaat om alle schulden te delgen, zal een proportionele verdeling 

gebeuren. 

 

Het gebeurlijk resterende saldo zal ten goede komen van de schatkist van de K.E. Vlaanderen. 

 
Art. 12.15 Rekrutering van scheidsrechters 

 
De K.E. Vlaanderen is belast met de werving van haar scheidsrechters. 

 
 

 
Art. 12.16 Opleidingsvergoedingen (niet geldig voor K.E. Vlaanderen) 
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HOOFDSTUK XIII 
 

PLOEGEN 
 

Art. 13.1 Reeksen en afdelingen 

 
De verschillende ploegen zijn onderverdeeld in drie reeksen: "nationale", "gewestelijke" en "jeugd". 

De reeks "nationale" omvat: 

1
ste 

NATIONALE 

2
de 

NATIONALE 

 

De reeksen "gewestelijke" omvat: 

LIGA 
BEVORDERING 
1ste Gewestelijke 
2de Gewestelijke 
3de Gewestelijke 
DAMES 
VETERANEN 

De reeks "jeugd" omvat; 

Kadetten 
Miniemen 
Pupillen 
Prépupillen 

 
 
 

 
De leeftijd van de kadetten, miniemen, pupillen en prépupillen mag vóór 1 januari van het seizoen dat gaat 

beginnen respectievelijk 18, 15, 12 en 9 jaar niet bereikt hebben. Om opgesteld te worden in 

kampioenschapswedstrijden is de minimumleeftijd vastgesteld op 6 jaar; in dit geval wordt de verjaardag in 

rekening gebracht. De leeftijd voor vrouwelijke spelers is één jaar hoger, behalve bij de veteranen. Vanaf 16 jaar 

(datum verjaardag) mag een meisje optreden bij de volwassenen, de kadetten en de miniemen. 

 
Een speler mag bij de veteranen aantreden, als hij de leeftijd van 40 jaar bereikt heeft voor 1 januari van het 

betrokken seizoen. 

 

Art. 13.2 Samenstelling 

Aantal spelers toegelaten per speeldag en per afzonderlijke wedstrijd: 

reeks “Nationale”: 6 

reeksen "gewestelijke" en “jeugd”: 7 
 

Minimum aantal spelers om een speeldag te beginnen in de reeksen "nationale" en “gewestelijke”: 5 

 

Minimum aantal spelers om een speeldag te beginnen en voort te zetten in de reeks “jeugd”: 4 

Aantal spelers toegelaten op de kaatsbaan: 5 

Minimum aantal spelers om een speeldag geldig te kunnen 

voortzetten in de reeksen "nationale" en “gewestelijke”: 5 

behalve: 
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a) in geval van uitsluiting: 4 

b) in geval van kwetsuur: 4 

c) in geval een speler het plein verlaat: 4 

d) in de gevallen voorzien in het spelreglement: 

 
Elke inbreuk op deze beschikkingen zal aanzien en bestraft worden als een onregelmatige 

samenstelling van de ploeg. 
 

Als de wedstrijd met 4 spelers begint of verder gaat, verliest de ploeg van de afwezige speler telkens het spel 

bij zijn opslagbeurt; de speler opgesteld tegenover de afwezige speler, moet niet of niet meer opslaan van 

zodra deze laatste zich niet meer binnen de lijnen van de kaatsbaan bevindt. 
 

In geval een ploeg zich verplicht ziet met 4 spelers de wedstrijd verder te zetten, mag de speler die 

"ontbreekt" ingevolge kwetsuur of toegestane terugtrekking, op ieder ogenblik het spel hernemen, na de 

scheidsrechter te hebben verwittigd. Van dat ogenblik af, zal de "overeenstemmende" speler van de 

tegenpartij zijn opslagbeurt moeten hernemen. 
 

Art. 13.3 Oefenwedstrijden 

 
Bij de oefenwedstrijden vóór de aanvang van het kampioenschap mogen de ploegen, per speeldag, meer dan 

6 spelers opstellen (meer dan 7 in de reeksen "gewestelijke" en "jeugd") die aan hun maatschappij 

toegewezen zijn. Bij die oefenwedstrijden bestaat er geen enkele beperking inzake het aantal spelerswissels 

per wedstrijd, zowel voor wat betreft het aantal spelers als het aantal wissels per speler, toegewezen aan die 

maatschappij. 

 

Art. 13.4 Wijziging van samenstelling 

 
Indien er zes spelers ingeschreven zijn, is het mogelijk, in de loop van een wedstrijd, de zesde speler op te 

stellen in de plaats van om het even welke van de vijf spelers die begonnen zijn. Deze wissel moet gebeuren 

bij het einde van een spel en nadat de kapitein hiervan melding gedaan heeft aan de scheidsrechter. Deze 

wissel is definitief tot op het einde van de wedstrijd (zie artikel 16 van hoofdstuk XX in geval van voortzetting 

van een stopgezette wedstrijd). 

 

Zo er in de reeks "gewestelijke" en bij de "jeugd" zeven spelers zijn ingeschreven, zijn twee wissels mogelijk. 

De tweede wissel zal gebeuren door het inbrengen van de nog niet opgestelde speler. 

 

De 6de speler (of de 7de in de reeks "gewestelijke" en bij de "jeugd") die afwezig is op het ogenblik dat op 

hem beroep wordt gedaan om in te vallen, zal bestraft worden. 

 

Art. 13.5 Wisseling van speler(s) toegestaan per afzonderlijke wedstrijd 

 
Eén spelerswissel (twee in de reeksen "gewestelijke" en "jeugd") is toegelaten per afzonderlijke wedstrijd. Een 

wedstrijd wordt "afzonderlijk" genoemd als haar uitslag enkel van haar afhangt. Indien bijvoorbeeld drie 

ploegen betrokken zijn bij eenzelfde speeldag, betwist elke ploeg twee afzonderlijke wedstrijden. Een ploeg 

mag dus bij de tweede wedstrijd hernemen door naar keuze 5 van de 6 (of van de 7) ingeschreven spelers op 

te stellen, zelfs indien er reeds een wissel werd uitgevoerd tijdens de eerste wedstrijd. 

 

Art. 13.6 Spelerswissel in geval van kwetsuur 

 
In geval van kwetsuur is de wissel onmiddellijk toegelaten, zelfs in de loop van een spel. Eenzelfde speler (de 

gekwetste) mag het spel meermaals verlaten en het daarna hernemen. De tijd van het stilleggen van de 

wedstrijd, overgelaten aan het oordeel van de scheidsrechter, zal de tien minuten niet mogen overschrijden. 

Na deze wachttijd en indien er slechts vijf spelers zijn ingeschreven of indien er reeds een spelerswissel (twee 

in de reeks "gewestelijke" en bij de "jeugd") werd doorgevoerd, zal de ploeg met vier spelers moeten verder 

spelen. In dit laatste geval zal de gekwetste speler het spel op ieder ogenblik mogen hernemen (na melding 

bij de scheidsrechter). De zesde speler (en de 7de in de reeks “gewestelijke" en bij de "jeugd") moet kunnen 

worden ingebracht van zodra het door de scheidsrechter toegemeten oponthoud verstreken is. Zo hij zich op 

dat ogenblik niet in uitrusting op de kaatsbaan bevindt, zal hij niet meer mogen ingebracht worden in de plaats 

van de gekwetste speler, behalve wanneer de wissel moet gebeuren door een speler die zich met vertraging 

aanmeldt. 
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Art. 13.7 Vervangingen 

 
In de gevallen voorzien in de artikelen 9 en 10 van hoofdstuk XIV moeten de vervangers in het bezit zijn van 

een toelating, opgesteld in tweevoud, op een officieel document (in het geval van een dubbele aansluiting van 

een kadet, dient deze toelating te worden afgeleverd door de secretaris van de uitlenende maatschappij). 

 

De twee exemplaren zullen toevertrouwd worden aan de speler die ze, vóór de aanvang van de wedstrijd, aan 

de scheidsrechter zal overhandigen. Deze laatste zal beide exemplaren bij het verslag voegen dat wordt 

overgemaakt aan het bevoegd secretariaat. 

 

Art. 13.8 Onregelmatige samenstelling 

 
Elke onregelmatige samenstelling zal bestraft worden met een boete en met het verlies van de punten, 

spellen en vijftienen behaald tijdens de wedstrijden die de ploeg in deze samenstelling heeft betwist. De 

ploeg zal slechts op de laatste prijs kunnen aanspraak maken. 

 

Het laattijdig ontdekken van de onregelmatigheid zal alleen invloed kunnen hebben op de aan de gang zijnde 

fase van het kampioenschap, maar de voorziene boete zal altijd toegepast worden. 

 

Art. 13.9 Te laat aantredende of onvolledige ploeg 

 
De ploeg die zich niet in uitrusting op de kaatsbaan zal bevinden een half uur na het voorziene aanvangsuur, 

zal aan de wedstrijd niet meer mogen deelnemen, noch prijzen en verplaatsingskosten opeisen. Zij zal 

bovendien strafbaar zijn met de sancties voorzien voor de niet verklaarde forfaits. Zo de ploeg erin slaagt zich 

binnen het half uur in uitrusting aan te bieden op de kaatsbaan, zal de boete voor laattijdig begin toegepast 

worden en de speler(s) in gebreke zal (zullen) eveneens bestraft worden met de boetes voorzien voor 

laattijdige aankomst. Wanneer voor een speeldag met drie of vier ploegen de volgorde van de ontmoetingen 

vooraf werd vastgesteld, zal (zullen) de ploeg(en) die de tweede wedstrijd moet(en) spelen - op straffe van 

dezelfde sancties - zich uiterlijk één uur na het voor de eerste wedstrijd voorziene aanvangsuur in uitrusting op 

de kaatsbaan moeten bevinden. De wachttijd van een half uur is eveneens van toepassing voor de ploegen die 

de tweede wedstrijd moeten spelen. 

 

Indien het evenwel een vriendschappelijke wedstrijd betreft waarvoor slechts twee ploegen zijn aangeworven, 

zal de wachttijd één uur bedragen. 

 

Art. 13.10 Verlaten van het spel 

 
Een ploeg die om welke reden ook het terrein verlaat, zal als verliezende partij verklaard worden. Zij zal op 

geen enkele vergoeding aanspraak kunnen maken en zal bestraft worden met de sancties vastgesteld voor 

een niet verklaard forfait. 

 

Art. 13.11 Uitrusting 

 
De voorgeschreven uitrusting is verplicht voor elke ploeg. 

 
Deze uitrusting (trui, broek en gebeurlijk trainingsvest) moet proper zijn, eenvormig en van dezelfde kleur voor 

alle spelers van eenzelfde ploeg, zelfs voor een vervanger. De kleur van de uitrusting van de hele ploeg moet 

identiek blijven, ongeacht of een speler een trui of een trainingsvest draagt. 

In de reeks "nationale" moeten de aanwezige ploegen optreden in een uitrusting van verschillende kleur; de 

truien met verschillende kleuren zullen een dominante kleur vertonen, die vóór het seizoen zal kenbaar 

gemaakt worden aan het bevoegd commissie. De bezoekende ploeg moet verplicht optreden in de opgegeven 

kleur. 

Wanneer het gaat om een wedstrijd die betwist wordt tussen twee bezoekende ploegen die dezelfde kleur van 

uitrusting hebben doorgegeven, zal de scheidsrechter, zo er geen akkoord is tussen de aanwezige ploegen, 

door loting, uit te voeren bij de handschoencontrole vóór de wedstrijd, de ploeg aanduiden die van trui moet 

veranderen. 

 
Het dragen van een korte broek is alleen toegelaten in de wedstrijden van de reeks "jeugd". 
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HOOFDSTUK XIV 

SPELERS 
 

 

Art. 14.1 Aansluiting 

 
De RvB zorgt jaarlijks voor de publicatie van de aansluitingsdocumenten. 

 
De aansluiting van een speler, scheidsrechter, bestuurslid van een maatschappij of van een coach bij de bond 

wordt alleen op voorstel van een maatschappij aanvaard. 

Dit voorstel blijkt uit het overmaken van een aansluitingskaart, ondertekend door de kandidaat. Deze laatste 

wordt, door het ondertekenen van de kaart, geacht zijn aansluiting bij de vermelde maatschappij te aanvaarden. 
 

De secretaris van de maatschappij is gehouden de aansluitingskaart in te vullen rekening houdend met de 

gegevens van de identiteitskaart van de titularis; bezit deze laatste er nog geen, dan zal de secretaris van de 

maatschappij een ander officieel identiteitsbewijs doen voorleggen. 

 

In geval de RvB een voorstel tot aansluiting van een speler, scheidsrechter, bestuurslid van een maatschappij of 

van een coach weigert, zal deze weigering gemotiveerd worden. De handtekening van de wettelijke 

vertegenwoordiger is verplicht voor elke speler jonger dan 18 jaar. 

 
Zodra een speler de leeftijd van twaalf jaar bereikt, is zijn maatschappij verplicht om binnen de drie maanden het 

nummer van de identiteitskaart van die speler mede te delen aan het secretariaat van de K.E. Vlaanderen. De 

vastgelegde boete (zie code 091) wordt toegepast telkens als de naam van bedoelde speler op het 

scheidsrechters verslag vermeldt wordt na verstrijken van bovenbedoelde termijn en tot op het ogenblik waarop 

zijn maatschappij de nodige schikkingen getroffen zal hebben. 

 

Een speler die ingeschreven is op het scheidsrechters verslag vooraleer hij in het bezit is van een door de bond 

gehomologeerde aansluitingskaart, zal als niet speelgerechtigd beschouwd worden. 

 

Een scheidsrechter kan zich rechtstreeks aansluiten bij de K.E. Vlaanderen. 

Art. 14.2 Niet toegelaten poging tot dubbele aansluiting 

 
Een kandidaat-speler mag geen aansluitingskaart ondertekenen voor verschillende maatschappijen. Zo hij dit 

toch gedaan heeft - en nog niet gehomologeerd werd - zullen zij allemaal als nietig beschouwd worden en de 

kandidaat-speler zal voor hetzelfde seizoen geen nieuwe aansluitingskaart mogen voorleggen. 

 

Een regelmatig bij een maatschappij aangesloten speler zal geen aansluitingskaart voor een andere 

maatschappij mogen ondertekenen, behoudens in geval van overgang of van vrijheid bekomen op basis van de 

beschikkingen vervat in het reglement van inwendige orde. 
 

Indien verschillende kaarten voor dezelfde speler werden gehomologeerd, zal alleen de eerste regelmatige 

homologatie geldig blijven. 

 
Een regelmatig bij een maatschappij aangesloten speler die een aansluitingskaart tekent bij een andere 

maatschappij kan met een boete bestraft worden indien blijkt dat hij in de hiertoe voorziene periode zijn 

vrijheidsaanvraag niet doet of gedaan heeft, waardoor deze nieuwe aansluitingskaart niet kan gevalideerd 

worden. Als deze speler voor dergelijke feiten in herhaling valt, dan wordt de boete verhoogd (zie barema van de 

straffen, code 099). 

 
 

Art. 14.3 Deelname aan twee verschillende inrichtingen op dezelfde dag 

 
De deelneming van een speler behorend tot de "volwassenen" aan twee verschillende inrichtingen op dezelfde 

dag, is verboden. 
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Een speler die volgens zijn leeftijd behoort tot de reeks "jongeren" mag dezelfde dag door zijn maatschappij in 

twee verschillende afdelingen worden opgesteld, op voorwaarde dat één afdeling die is welke overeenstemt met 

zijn leeftijd. De in gebreke bevonden speler zal beschouwd worden als niet spelgerechtigd voor de tweede 

inrichting. 

 

Art. 14.4 Ambtshalve vrije spelers 

Spelers die ambtshalve vrij zijn: 
 

a) de spelers waarvan de naam voorkomt op de lijst "spelers vrijgegeven door hun maatschappij". Bij de 

volwassenen mogen de aldus vrijgekomen spelers zich niet opnieuw inschrijven in hun oorspronkelijke 

maatschappij tijdens het seizoen dat onmiddellijk op die vrijgave volgt; 

b) de spelers van een ontbonden of van een geschrapte maatschappij; 

 
c) de spelers die op een correcte wijze een "aanvraag om vrijheid" (of ook "vrijheidsaanvraag" genoemd), 

hebben ingediend en dit volgens het Vlaamse decreet. 

 
De vrijheidsaanvraag dient te gebeuren volgens de modaliteiten van en bij de vleugel van de club die de 

speler verlaat. 

 
De vrijheidsaanvraag (bij voorkeur op modeldocument) dient aangetekend verstuurd te worden en moet de 

Sporta-federatie vzw/kaatsen én de huidige club of maatschappij bereiken tussen 1 oktober en 31 oktober. De 

speler die gebruik maakt van deze vrijheidsaanvraag is "vrij" per 1 november daaropvolgend en stelt hem in 

de mogelijkheid aan te sluiten bij een club of maatschappij van zijn keuze tot 30 november daaropvolgend. Er 

moet een nieuw aansluitingsformulier ingediend worden om als lid bij een nieuwe club aan te sluiten. Dit 

aansluitingsformulier moet uiterlijk op 30 november in het bezit zijn van het secretariaat van de vleugel 

(entiteit) van zijn nieuwe club. In geval het een jeugdlid betreft - minderjarig - moet de vrijheidsaanvraag mee 

ondertekend worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd). 

 
De poststempel van de aangetekende zending zal gelden als bewijs. 

 
Een vrijheidsaanvraag wordt bij voorkeur ingediend op de modeldocumenten( te downloaden van de website 

van de K.E. Vlaanderen of te verkrijgen bij de secretaris van de K.E. Vlaanderen). Andere brieven, 

vrijheidsaanvragen, moeten dezelfde informatie bevatten en bij aangetekend schrijven gericht zijn aan de 

huidige club of maatschappij én de Sporta-federatie vzw/kaatsen. 

 
Een maatschappij die de door één van haar spelers aangevraagde vrijheid zou betwisten bij het gerecht, zal 

in dat geval de volle verantwoordelijkheid dragen van haar beslissing en de eraan verbonden financiële 

gevolgen zullen ten laste zijn van de betrokken maatschappij. 

De nieuwe aansluitingskaart van een speler die zijn vrijheid heeft bekomen op grond van artikel 14. 4.c 

van dit hoofdstuk XIV, moet in het bezit zijn van de secretaris uiterlijk op de eerstvolgende 30
e 

november, zoniet mag de speler niet opgesteld worden in kampioenschapswedstrijden tijdens het 

seizoen volgend op die vrijgave, behalve in het geval waarin de nieuwe aansluitingskaart opgemaakt 

wordt op naam van de maatschappij waarbij hij zijn aansluiting beëindigd heeft, maar in dat geval mag 

de betrokken speler tijdens het lopende seizoen niet meer in aanmerking komen voor de bepalingen 

waarvan sprake in artikel 5.d van dit hoofdstuk XIV. 

Art. 14.5 Spelers die vrij zijn na de beslissing van de RvB 

Spelers die vrij zijn na beslissing van de RvB: 

a) de spelers die aanspraak kunnen maken op de vrijheid toegekend krachtens artikel 12.12 van hoofdstuk 

XII; 
 

b) voor één jaar en mits verzoek ingediend bij het secretariaat van de K.E. Vlaanderen waartoe zijn 

maatschappij behoort en vooraleer aan een kampioenschapswedstrijd van het lopende seizoen te 

hebben deelgenomen, de spelers, op basis van hun leeftijd behorend tot de afdelingen "prépupillen", 

"pupillen" of "miniemen", die door hun maatschappij niet kunnen opgesteld worden in de afdeling die 

overeenstemt met hun leeftijd. De betrokken speler mag een nieuwe aansluitingskaart ondertekenen, 

echter alleen bij een maatschappij die een ploeg opstelt in de afdeling die overeenkomt met zijn leeftijd; 

voor die aangelegenheid kan de RvB een machtiging verlenen aan zijn secretaris. 
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Een speler die wenst de faciliteiten te genieten bepaald bij dit artikel na een conforme vrijheidsaanvraag 

te hebben ingediend en een nieuwe aansluitingskaart te hebben ondertekend binnen de vastgestelde 

termijn, moet zijn aanvraag voorleggen aan de RvB, die zal oordelen of die aanvraag passend is; 

c) de spelers ingeschreven op het "eenheidsformulier" die niet op een reglementaire wijze kunnen 

opgesteld worden door hun maatschappij. 
 

d) elke speler kan, mits een uiterlijk op 31 mei ingediend verzoek bij het secretariaat van de K.E. 

Vlaanderen, vrijgegeven worden voor de rest van het lopende seizoen, op voorwaarde dat hij nog aan 

geen enkele kampioenschapswedstrijd deelgenomen heeft tijdens het lopende seizoen; hij vóór 1 

oktober die de aanvraag voorafgaat, reeds aangesloten was bij zijn maatschappij van herkomst; dat het 

schriftelijk akkoord op het officiële bondsdocument vermeld staat, ondertekend door de drie partijen 

(afstaande maatschappij, aanwervende maatschappij, speler (wettelijke vertegenwoordiger voor een 

minderjarige) en overgemaakt aan het secretariaat van de K.E. Vlaanderen. 

Een gedateerd aansluitingsdocument (F1) wordt altijd bij die aanvraag gevoegd. 

Een aldus vrijgegeven speler zal zich kunnen aansluiten bij een andere maatschappij, maar hij zal zijn 

oorspronkelijke maatschappij opnieuw vervoegen na afloop van het seizoen. Om zijn vrijheid te bekomen voor 

het volgende seizoen zal hij de beschikkingen vervat in artikel 4.c van onderhavig hoofdstuk XIV, moeten 

naleven. 

Deze speler zal slechts eenmaal van een dergelijke vrijheid kunnen genieten in de loop van eenzelfde seizoen 

en hij zal ambtshalve zijn oorspronkelijke maatschappij vervoegen in geval zijn NIEUWE maatschappij hem niet 

meer op een reglementaire wijze kan opstellen. 

 

Voor die aangelegenheden kan de RvB machtiging verlenen aan zijn secretaris. 

Indien een speler in aanmerking kan komen voor de maatregelen van artikel 14.5.d en hij van vleugel verandert, 

moet de machtiging verleend worden door de secretaris van de vleugel die verlaten wordt. 
 

Art. 14.6 Toekomstige aansluiting van vrijgegeven spelers 

De spelers die vrij zijn mogen aansluiten bij de maatschappij van hun keuze, rekening houdend met de 

beperkingen waarvan sprake in artikel 12, hfdstk. XII. 
 

Art. 14.7 Spelers die opgesteld mogen worden 
 

Een maatschappij mag alleen de bij haar regelmatig aangesloten spelers opstellen. Bij wijze van uitzondering 

zal zij VÓÓR 15 augustus gebruik mogen maken van één plaatsvervanger per speeldag en, vanaf die datum, 

van drie plaatsvervangers in de gevallen respectievelijk voorzien in artikelen 9 en 10 van huidig hoofdstuk XIV. 
 

Art. 14.8 Door zijn maatschappij opgestelde speler: beperkingen - verbodsbepalingen 

Een speler behorend tot de "volwassenen" mag door ZIJN maatschappij NOOIT opgesteld worden in een 

afdeling die lager is dan deze waarin hij is ingeschreven. 
 

Een speler, volgens zijn leeftijd behorend tot de "jongeren", mag door zijn maatschappij opgesteld worden in al 

de afdelingen van de "jongeren" waarin hij op grond van zijn leeftijd mag optreden. 

 

De spelers behorend tot de afdelingen "prépupillen", "pupillen" en "miniemen" mogen alleen optreden in de 

afdeling die overeenstemt met hun leeftijd en in de onmiddellijk hogere afdeling. 
De spelers die volgens hun leeftijd onder de afdeling  kadetten en miniemen vallen mogen opgesteld worden in 
alle volwassenen afdelingen. Als deze speler echter optreedt in reeksen "nationale 1 of 2" zal hij voor die 
wedstrijden met een "nationaal gekeurde" handschoen moeten spelen. 

Art. 14.9 Vervangingen 

Algemeen principe 

Geen enkele vervanging is toegelaten in het kampioenschap, de Beker van België of de Beker van de K.E. 

Vlaanderen, de SuperCup, de inrichting op de Grote Markt van Brussel en op de erkende Nationale 

Speeldagen en de SuperCup voor de jeugdspelers. Hetzelfde geldt voor de inrichtingen waarvan sprake in 

het laatste lid van dit artikel. 

Een volwassen speler mag als vervanger optreden in een afdeling gelijk aan of hoger dan die van zijn 

inschrijving, behalve bij tornooien (zie art. 20, , van hfdstk. XX): 
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a) twee prestaties per week (de week begint 's maandags); 

b) in het bezit zijn van een toelating door zijn maatschappij in tweevoud opgesteld op het officieel 

bondsdocument; 
 

c) slechts 1 plaatsvervanger per ploeg is toegelaten. 

De spelers die op basis van hun leeftijd behoren tot de reeks "jongeren" mogen onder dezelfde voorwaarden 

als vervanger optreden in een afdeling die gelijk is aan of onmiddellijk hoger is dan deze die overeenstemt 

met hun leeftijd. 
 

Een speler mag evenwel nooit aan eenzelfde tornooi of aan eenzelfde Grote Prijs deelnemen met meer dan 

één ploeg. Zijn deelneming met een andere ploeg zal als onregelmatig beschouwd worden. 
 

Er zal geen enkele plaatsvervanger mogen opgesteld worden in bepaalde inrichtingen, waarvan de lijst 

jaarlijks zal vastgelegd worden door de RVB. 
 

Art. 14.10 Vervangingen toegelaten vanaf 15 Augustus 

Vanaf 15 augustus zal een speler behorend tot de "volwassenen" tweemaal per week (DIT IS NIET 

CUMULATIEF met artikel 9.a van huidig hoofdstuk XIV) als vervanger mogen optreden in alle afdelingen van 

de reeksen "nationale" en "gewestelijke", maar enkel in vriendschappelijke wedstrijden. 
 

Vanaf dezelfde datum zullen, in hogervermelde wedstrijden, drie plaatsvervangers per ploeg mogen 

opgesteld worden. 

De toelating voorzien in hogervermeld artikel 9 is steeds verplicht. 

Art. 14.11 Straf uitgesproken door een maatschappij 
 

Een straf door een maatschappij uitgesproken tegenover één van haar spelers, is slechts geldig na 

bekrachtiging door de RvB en nadat het de betrokken partijen opgeroepen heeft. 
 

Art. 14.12 Overmaken van de aansluitingsdocumenten 
 

Elke speler moet een aansluitingskaart in één enkel exemplaar invullen en ondertekenen. De secretaris van 

zijn maatschappij stuurt dit document naar de secretaris van zijn K.E. Vlaanderen, voor bekrachtiging. 

 
 

Art. 14.13 "Dubbele aansluiting" bij de jeugd 

Een speler bij de kadetten mag voor één jaar uitgeleend worden aan een andere maatschappij om er 
opgesteld te worden: 

a) bij de kadetten, 
 

b) bij de volwassenen, enkel als de uitlenende maatschappij een ploeg kadetten opstelt voor het seizoen. 

De ontvangende maatschappij mag dan in zijn spelersbestand niet meer dan drie spelers bij de kadetten 

hebben, uitgeleende spelers inbegrepen; 
 

c) de aldus uitgeleende speler mag enkel opgesteld worden bij de kadetten of de volwassenen op grond 

van de voorwaarden vereist onder b). 

 
 

De miniemen, pupillen en prépupillen kunnen eveneens in aanmerking komen voor een dubbele aansluiting. De 

RvB van de K.E. Vlaanderen is bevoegd om hierover te beslissen en zal de beslissingen hieromtrent tijdig 

kenbaar maken en publiceren. 
 

Een prépupil (of een pupil) zal in aanmerking mogen komen voor een dubbele aansluiting in dezelfde afdeling 

als beide betrokken ploegen in verschillende reeksen uitkomen. 

 

Een gedateerd aansluitingsdocument (F1) wordt altijd bij die aanvraag gevoegd. 

 
Het formulier is downloadbaar op de website van de K.E. VLAANDEREN, zoniet ter beschikking gesteld bij de 
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secretaris van de K.E. Vlaanderen. 

 
De uitlening gebeurt tegen volgende voorwaarden: 

De uitlenende maatschappij vult een attest in voor de uitlening, in één enkel exemplaar dat in het bezit moet zijn 

van de secretaris uiterlijk 31 mei van het betrokken seizoen en voor zover hij deelgenomen heeft aan geen 

enkele kampioenschapswedstrijd tijdens het lopende seizoen. 

De aldus uitgeleende speler blijft officieel aangesloten bij zijn oorspronkelijke maatschappij die na beëindiging 

van het seizoen of bij algemeen forfait van de ploeg waaraan hij werd uitgeleend, haar volste rechten 

terugkrijgt. 

 
 

Art. 14.13 bis « Dubbele aansluiting » bij de volwassenen - veteranen 

Een speler die de leeftijd heeft van een afdeling « volwassenen » kan voor één jaar uitgeleend worden aan een 

andere maatschappij om er opgesteld te worden bij de « veteranen » en omgekeerd. 
 

Die uitlening gebeurt onder volgende voorwaarden: 

-de maatschappij die de speler afstaat vult een attest van uitlening in aan de hand van één enkel exemplaar dat 

in het bezit dient te zijn van de secretaris van de K.E. Vlaanderen uiterlijk 31 mei van het betrokken seizoen en 

voor zover betrokken speler aan geen enkele kampioenschapswedstrijd heeft deelgenomen tijdens het lopende 

seizoen. 

-de aldus uitgeleende speler blijft officieel aangesloten bij zijn oorspronkelijke maatschappij die van ambtswege 

in al haar rechten hersteld wordt na afloop van het seizoen of in geval van algemeen forfait van de ploeg aan 

welke de speler werd uitgeleend. 

 

-de maatschappij waarvoor de speler bij de volwassenen actief is komt prioritair in aanmerking om de speler op 

te stellen indien deze door samenvallende speeldata in beide maatschappijen opgesteld kan worden; de 

maatschappij licht de secretaris van de K.E. Vlaanderen desbetreffend in. Die voorrang geldt enkel het 

kampioenschap, de beker van België of de Beker van de K.E. Vlaanderen. 
-na drie niet verantwoorde afwezigheden (doktersattest of ander bewijsstuk), mag de maatschappij die de speler 
afstaat de opheffing van de dubbele aansluiting vragen Een gedateerd aansluitingsdocument (F1) wordt altijd bij 
die aanvraag gevoegd. 

 

Art. 14.14 Nieuw aansluitingsdocument bij verkregen vrijheid 

Een nieuwe aansluitingskaart zal opgemaakt worden voor iedere speler die zijn vrijheid bekomen heeft en dit 

zelfs als hij opnieuw bij zijn vroegere maatschappij aansluit. 

 
Art. 14.15 Nieuw aansluitingsdocument bij overgang 

Een nieuwe aansluitingskaart zal worden opgemaakt voor elke speler die een overgang bekomen heeft. 

 
Art. 14.16 Tijdelijke aansluiting van een speler die vrij is, bij een vleugel (muurkaatsen) 

Elke vrije speler mag tijdelijk aansluiten bij een K.E. Vlaanderen (die dan gelijkgesteld wordt met een 

maatschappij) uitsluitend met het oog op de deelname aan de muurkaatsactiviteiten in de winter. 

 
De aansluitingskaart, ondertekend door de speler, de wettelijk vertegenwoordiger (voor een 

minderjarige) en de secretaris van de betrokken vleugel moet al naar gelang de categorie 

overgemaakt aan de secretaris van de betrokken vleugel, die ze zal homologeren. 

 
De speler kan te allen tijde een nieuwe aansluitingskaart indienen, die hem bindt aan een maatschappij, ter 

vervanging van de tijdelijke aansluiting bij de K.E. Vlaanderen. 

 
Art. 14.17 Briefwisseling voor een speler 

Alle briefwisseling die uitgaat van de K.E. Vlaanderen en die bestemd is voor een speler, zal opgesteld 

worden in het Nederlands; een kopie zal tegelijkertijd overgemaakt worden aan het secretariaat van de 

betrokken maatschappij. De speler zelf is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn adres; dit houdt in 

dat hij, als zijn huidig adres niet meer overeenstemt met het adres vermeld op zijn aansluitingskaart, hij 
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door zijn maatschappij een nieuwe aansluitingskaart zal moeten laten opstellen. Doet hij dit niet, dan zal 

hij alle gevolgen moeten dragen die kunnen voortspruiten uit het niet of het niet tijdig ontvangen van de 

voor hem bestemde briefwisseling. 

 
Hogervermelde aansluitingsdocumenten moeten voor homologatie overgemaakt worden op de wijze 

omschreven in artikel 12 van dit hoofdstuk XIV. 

 
Art. 14.18 Kapitein 

Onder de spelers die optreden op de kaatsbaan zal de kapitein aangeduid worden; hij zal een armband 

dragen bevestigd tussen de schouder en de elleboog. Deze armband moet steeds zichtbaar zijn. 

 
Art. 14.19 Verbergen van stoffen of voorwerpen in armbanden 

Het is de spelers verboden armbanden te dragen waarin vreemde stoffen of voorwerpen zouden verborgen 

zijn, die van aard zijn de opslag te versterken. 

 
Art. 14.20 Verlaten van het spel. 

Wanneer een speler het terrein verlaat zonder het akkoord van zijn kapitein en zonder dat deze laatste er de 

scheidsrechter van in kennis gesteld heeft, zal het lopende spel verder gezet worden met vier spelers. Als het 

zijn beurt is om op te slaan, zal het spel verloren zijn. Deze speler zal tijdens diezelfde speeldag niet meer 

mogen opgesteld worden. Wanneer er nog een wissel mogelijk is, zal de ploeg mogen vervolledigd worden 

voor het volgende spel. 

 
Art. 14.21 Gedrag op de kaatsbaan. 

 
Het is de spelers die aan de wedstrijd deelnemen verboden te roken en alcoholische dranken te 
gebruiken.Zij mogen slechts een verfrissing gebruiken bij het wisselen van kamp. Het gebruiken van 
verfrissingen mag het verloop van de wedstrijd niet onderbreken of vertragen. Een speler die drinkt op een 

ogenblik dat het niet toegelaten is volgens onderhavig artikel zal niet meer mogen deelnemen aan het aan de 

gang zijnde spel, als hij een verfrissing gebruikt tussen twee spellen ( het ene beëindigt en het andere nog niet 

begonnen ), zal hij niet mogen deelnemen aan het volgende spel. Als het op dat ogenblik de opslagbeurt is van 

de betrokken speler, zal zijn ploeg in beide gevallen het spel “blanco” verliezen. Indien een speler onrechtmatig 

zou deelnemen na gedronken te hebben, zal de scheidsrechter dit vermelden op zijn verslag en de schuldige 

speler zal als niet gekwalificeerd aanzien worden. Er bestaat geen enkele uitzondering van deze beschikkingen. 

Art. 14.22 Verbod van stimulerende middelen 
 

Het is uitdrukkelijk verboden stimulerende middelen te nemen ter gelegenheid van een deelneming aan 

kaatswedstrijden en de in overtreding bevonden spelers zullen gestraft worden. Dezelfde sancties zullen 

toegepast worden in geval van weigering om een anti-dopingcontrole te ondergaan. 
 

Art. 14.23 Het begrip effectieve prestatie 

 
De inschrijving van de naam van een speler op het scheidsrechters verslag wordt gelijkgesteld met een 

effectieve prestatie. 

Art. 14.24 Coach 

 
Een coach is een persoon die de functie van afgevaardigde vervult, die lid is van zijn maatschappij waarvoor hij 

als coach optreedt, maar die niet noodzakelijk lid is van het bestuur van de maatschappij waarvoor hij optreedt. 

 
Art. 14.25 Onverenigbaarheid speler en scheidsrechter Tijdens eenzelfde kaatswedstrijd of speeldag mag 

een speler die ingeschreven werd op het scheidsrechters verslag niet eveneens scheidsrechter zijn voor die 

betrokken kaatswedstrijd of speeldag, behalve als hij niet speelt (reservespeler). 
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HOOFDSTUK XV 

Strafkaarten 
 

Art. 15.1 De gele kaart 

 
Wordt toegepast voor wedstrijden van volwassenen en jeugd. Tijdens de wedstrijd is elke inbreuk op het RIO 

strafbaar met een gele kaart. 

 

Tijdens eenzelfde speeldag worden twee gele kaarten, toegekend aan eenzelfde speler, gelijkgesteld met 

een rode kaart. De betrokken speler in overtreding wordt onmiddellijk uitgesloten en wordt met dezelfde 

straffen gestraft als voor de toekenning van een rode kaart. 

Een uitgesloten speler mag niet worden vervangen. Zijn uitsluiting heeft van ambtshalve het verlies van zijn 

spel voor het vervolg van de wedstrijd tot gevolg. Zijn rechtstreekse tegenstander bij de opslag zal dus niet 

meer moeten opslaan bij zijn opslagbeurt, zijn spel is dus van ambtswege gewonnen. 
 

Zodra een speler met twee gele kaarten is gestraft, wordt hij automatisch geschorst voor de volgende speeldag 

van het kampioenschap van de ploeg waarbij hij is ingeschreven, waarbij erop gewezen wordt dat het hem 

verboden is deel te nemen aan elke andere wedstrijd met een andere ploeg van zijn maatschappij of als 

vervanger in een andere maatschappij. Dezelfde straf wordt toegepast voor de speler die als vervanger 

opgesteld worden. 
 

Een kadet die een tweede gele kaart krijgt wordt geschorst tijdens de eerste kampioenschapsspeeldag in de 

afdeling van de ploeg waarmee hij optrad toen hij die tweede gele kaart kreeg. 

 
De scheidsrechter vermeldt op het scheidsrechters verslag de naam van de spelers die een gele kaart 

gekregen zullen hebben, alsmede de stand op dat moment. 

 

Alle toegekende gele kaarten worden bijgehouden door de secretaris van de K.E. Vlaanderen. Een 

samenvattende lijst wordt op de website van de bond geplaatst. 

De speler en diens maatschappij alleen zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de schorsing op de 

juiste datum. 

 

Op het einde van het seizoen wordt de speler die twee gele kaarten zou tellen, geschorst voor de eerste 

speeldag van het kampioenschap van het daarop volgende seizoen volgens dezelfde regels als die, hierboven 

omschreven in § 3 en volgende van dit artikel. 
 

Op het einde van het seizoen maakt de secretaris van de K.E. Vlaanderen de lijst van de spelers die één of 

twee gele kaarten tellen en op wie de sanctie toegepast wordt in het volgende seizoen, bekend op de website 

van de bond. 

 

Een gele kaart die toegekend wordt tijdens seizoen (x) blijft geldig tot aan het einde van het seizoen (x + 2). 

 
Een geldboete waarvan het bedrag opgenomen is in de" barema van de straffen" wordt voor elke 

toegekende gele kaart geïnd. 

 
Art. 15.2 De rode kaart 

Het gebruik van de rode kaart is voorzien voor ALLE wedstrijden. 
 

De straffen, met inbegrip van de schorsingen, gelden voor alle spelers die aan die wedstrijden deelnemen. 
 

Strafbaar met een rode kaart en, bijgevolg, met een onmiddellijke uitsluiting is iedere speler die zich schuldig 

maakt aan geweldpleging op een scheidsrechter, een speler of een toeschouwer en hij wordt automatisch 

geschorst voor de volgende kampioenschapsspeeldag volgens de regels omschreven in § 3 van artikel 1 van 

dit hoofdstuk. Dezelfde straf geldt voor de spelers die als vervanger optreden. 

 
De scheidsrechter vermeldt in het scheidsrechters verslag de naam van de spelers die een rode kaart 

gekregen zullen hebben, alsmede de stand op dat moment. Hij zal de feiten melden op het scheidsrechters 
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verslag en eventueel een aanvullend verslag opmaken met beschrijving van de feiten. 
 

Een uitgesloten speler mag niet worden vervangen. Zijn uitsluiting heeft van ambtshalve het verlies van zijn 

spel voor het vervolg van de wedstrijd tot gevolg. Zijn rechtstreekse tegenstander bij de opslag zal dus niet 

meer moeten opslaan bij zijn opslagbeurt, zijn spel is dus van ambtswege gewonnen. 

Alle toegekende rode kaarten worden bijgehouden door de secretaris van de K.E. Vlaanderen. 

Elke speler die een rode kaart krijgt, wordt automatisch geschorst voor de volgende speeldag van het 

kampioenschap van de ploeg waarin hij ingeschreven is, waarbij ernaar verwezen wordt dat het hem die dag 

eveneens verboden is deel te nemen aan elke andere wedstrijd met een andere ploeg van zijn maatschappij of 

als vervanger in een andere maatschappij (zie artikel 3, § 3, van hfdstk. XXVI). Dezelfde straf geldt voor de 

spelers die als vervanger opgesteld worden. 
 

Alle toegekende rode kaarten worden bijgehouden door de secretaris van de K.E. Vlaanderen. Een 

samenvattende lijst wordt op de website van de bond geplaatst. 

De speler en diens maatschappij alleen zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de schorsing op de juiste 

datum. 
 

Op het einde van het seizoen wordt de speler die nog een rode kaart heeft, geschorst voor de eerste speeldag 

van het kampioenschap van het volgende seizoen 
 

Op het einde van het seizoen plaatst de secretaris van de K.E. Vlaanderen de lijst op de website van de K.E. 

Vlaanderen van de spelers die een rode kaart hebben en op wie de straf toegepast wordt bij het begin van het 

volgende seizoen. 

Een geldboete waarvan het bedrag opgenomen is in de" barema van de straffen" wordt voor elke toegekende 
rode kaart geïnd. 

 
 
 
 
 
 
 

 

HOOFDSTUK XVI 

OVERGANGEN 

 
 
 

Art. 16.1 Procedure 

 
N.v.t. 

Art. 16.2 Wie kan in aanmerking komen voor een overgang? 

 
N.v.t. 

 
 

Art. 16.3 Overgangsperiode 

 
N.v.t. 

 
Art. 16.4 Administratieve procedure 

N.v.t. 
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HOOFDSTUK XVII 

 
FUSIES 

 
 
 
 
 

Art. 17.1 Kenmerken 

 
Fusies tussen maatschappijen binnen de K.E. Vlaanderen zijn toegelaten. 

Deze fusies worden gekenmerkt door het verdwijnen van de oude maatschappijen en de oprichting van een 

nieuwe maatschappij of door de opslorping van een maatschappij door de andere. 

 

Het fusiecontract moet verplicht voorzien dat de nieuwe maatschappij het actief en het passief van de 

samengesmolten maatschappijen evenals hun rechten en verplichtingen, overneemt. Al de spelers zullen 

ambtshalve beschouwd worden als toegewezen aan de nieuwe maatschappij (de betrokken spelers kunnen 

evenwel hun vrijheid vragen). 

 

Ten minste 2/3 van de bestuursleden van elke betrokken maatschappij moeten hun goedkeuring geven in 

verband met de fusie. 

 

In geval van fusie moeten nieuwe aansluitingskaarten opgemaakt worden en een nieuw stamnummer dient te 

worden toegekend. Bij opslorping moeten enkel de leden van de opgeslorpte maatschappij een nieuw 

aansluitingsdocument invullen. 

 

Een maatschappij die tot stand gekomen is in gevolge een fusie of een opslorping, zal geen nieuwe fusie kunnen 

aangaan vooraleer een periode van 3 jaar verstreken is. 

 

Art. 17.2 Gevolgen 

 
Twee exemplaren van het fusie- of opslorpingscontract (ondertekend "voor akkoord" door alle betrokken partijen) 

zullen, op straffe van nietigheid, per aangetekende zending uiterlijk op 30 september op de post afgegeven, 

gestuurd worden naar het secretariaat van de K.E. Vlaanderen. 

 

Indien een speler weigert om zijn nieuwe aansluitingskaart te ondertekenen, zal hij ambtshalve ingeschreven 

worden op de spelerslijst van de nieuwe maatschappij en zijn oude aansluitingskaart zal bewaard blijven in de 

bestanden. 

 

Art. 17.3 Inwerkingtreding van de fusie of de opslorping 

 
Met ingang van 1 oktober die volgt op de fusie of de opslorping, zal de federatie alleen nog de nieuwe 

maatschappij erkennen. Het zal dan ook deze nieuwe maatschappij zijn die zal moeten instaan voor het betalen 

van alle nog niet vereffende bijdragen en/of boeten en voor het vervullen van alle verplichtingen, zowel 

administratieve, sportieve als financieële verplichtingen. 
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HOOFDSTUK XVIII 

DE MATERIELE INRICHTING 
 

DEEL 1-DE KAATSBAAN 
 

Art.18.1 Afmetingen van de kaatsbaan 

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

 
Zie de schetsen op de volgende bladzijde(n). 
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Al deze afmetingen zijn aan de binnenzijde genomen.Op het niveau van de fondlijn (achterlijn) 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 prépupillen veranderen alleen de achterlijnen van plaats.De zijlijnen zijn deze van 

een gewone kaatsbaan. 

 

Art.18.2 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 

meterdiepte, zonder welbepaalde breedte. 

 

Art.18.3 De afbakening 

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

éénvormige breedte van 5 cm.Voor de miniemen ,pupillen en prépupillen zal nochtans telkens een andere kleur 
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gebruikt worden voor het trekken van de lijnen die niet samenvallen met de afbakening van de kaatsbaan voor de 

volwassenen en kadetten. 

 

Art.18.4 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. 

Art. 18.5 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 de secretaris van de K.E. Vlaanderen. 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 de RvB van de K.E. Vlaanderen zal een 

exemplaar teruggezonden worden naar de betrokken maatschappij en, indien het ploegen van de reeks 

"nationale" betreft, naar 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. 

 

Art. 18.6 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 

scheidsrechters verslag met toepassing van code 013 ten overstaan van die persoon die de inbreuk begaat. 

DEEL 2 - DE KAATSBALLEN 
 

Art. 18.7 De kaatsballen 

 
De inrichtende maatschappij voorziet in de levering van de kaatsballen. 

 
Art. 18.8 Verplichte merken 

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

 
Art. 18.9 Afmetingen en gewicht 

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

 
Art. 18.10 Vervanging van de kaatsbal 

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

 
Art. 18.11 Paraaf en datum 

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

worden. 
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Art. 18.12 Nieuwe kaatsbal 

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

Art. 18.13 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 3 - DE BIJHORIGHEDEN 
 

Art. 18.14 Scorebord 

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

 
Art. 18.15 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. 

 

Art. 18.16 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. 

 

Art. 18.17 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. 

 

Art. 18.18 Verbandkist 

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

kaatsbaan moeten bevinden. 

 

Art. 18.19 Elektronische weegschaal 

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

 
Art. 18.20 

 
Voorbehouden. 

 
Art. 18.21 Mededeling van de uitslagen 

De RvB zal de modaliteiten hieromtrent bekend maken en publiceren voor aanvang van ieder kaatsseizoen. 

DEEL 4 - DE KLEEDKAMERS 
 

Art. 18.22 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. 

 
Art. 18.23 Afzonderlijke lokalen (scheidsrechter/ploegen) 

 
De scheidsrechter en elke ploeg dienen over een afzonderlijk lokaal te beschikken. 
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DEEL 5 - DE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ 
 

Art. 18.24 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. 

 

Art. 18.25 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. 

 

Art. 18.26 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. 

 

HOOFDSTUK XIX 

 
DE KAATSHANDSCHOEN 

 

 
Art. 19.1 Kenmerken van de te gebruiken handschoen 

 
Elke speler heeft de mogelijkheid om één of twee handschoenen te gebruiken voor het spelen van een wedstrijd. 

De handschoen moet perfect aansluiten op de omtrek van de hand. 

Er wordt een bestek opgemaakt waarin alle in acht te nemen kenmerken (gewicht, afmetingen, 

voering, soepelheid van de vingers, perforaties, enz.) nader worden beschreven op basis van de opgelegde 

normen door de RvB van de NK-FNJP.De handschoenfabrikanten dienen dit bestek te respecteren. 
 

Jaarlijks maakt de RvB van de NK-FNJP dit 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. 

 
De RvB van de K.E. Vlaanderen zal de handschoenenreglementering en de toepassing ervan binnen de K.E. 
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Vlaanderen jaarlijks tijdig bekendmaken en publiceren. 
 

Art. 19.2 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. 

 

Art. 19.3 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 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. 

 
Art. 19.4 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 (1 laag dik) mogen gebruikt worden. Een 

vingerling of om het even welk ander beschermingsmiddel, is niet toegelaten. 

 

Art. 19.5 Verantwoordelijkheid 

 
Elke speler (de wettelijke vertegenwoordiger voor een minderjarige) 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. 

 
Art. 19.6 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 scheidsrechters verslag 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 

evenwel 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 
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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 verder zetten 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 bevoegde controleurs voor seizoen aanvang 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. 

 

Art. 19.7 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. 

 

Art. 19.8 Scheidsrechters: richtlijnen/straffen 

De bevoegde instanties voorzien hun scheidsrechters van de nodige richtlijnen inzake 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 bevoegde instanties van de NK-FNJP of de vleugels- aangewezen controleurs één of 

meerdere onregelmatigheden vaststellen die de scheidsrechters niet opgemerkt hebben, worden 

laatstgenoemden gestraft. 

 

Art. 19.9 Betrekking bond en handschoenenfabrikant 

 
De NK-FNJP verzorgt de betrekkingen met de handschoenenfabrikanten. 

 
Art. 19.10 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 
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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 van de NK-FNJP. 

 

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, aan het secretariaat of de verantwoordelijke persoon van de NK-FNJP 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 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 van de versterking vermelden. Hij moet ook het nummer en de letter inschrijven 

van elke versterking die hij, ingevolge 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 hunnen opzichte voorziene sancties. 

 

Art. 19.11 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. 

 

Art. 19.12 Nazicht 

 
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 zulks 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. 
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De "reservehandschoenen" van de spelers die aan een wedstrijd in nationale 1 en 2 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 

73controles 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, bij wijze van steekproef 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 scheidsrechters verslag vermeldt worden, evenals het 

vastgesteld gewicht en het nummer van de handschoen, de kleur en de score op het moment van de contrôle. 

 

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 inzake 

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 scheidsrechters verslag 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 



55  

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. 
Art. 19.13 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. 

 

- Elke speler die een F22 overhandigd krijgt door een scheidsrechter zal zich spontaan dienen aan te bieden 

met zijn herstelde kaatshandschoen voor de bevoegde commissie voor N1 & 2 en voor de bevoegde 

commissie van de betrokken vleugel voor de Liga, de Bevordering, de Gewestelijke 1, 2 of 3, de Veteranen, 

de Dames en de Jeugd bij de eerstvolgende vergadering van die commissie. Als de speler beslist om zijn 

handschoen niet te laten herstellen, maakt hij het document F22 over aan het secretariaat van de betrokken 

besturen met de vermelding "afgekeurde handschoen", binnen de vijftien kalenderdagen. 
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- 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. 

 

Art. 19.14 Verscheidene bepalingen 

 
a) Elke speler mag slechts één handschoen dragen. 

 
b) Een handschoen die in beslag is genomen en waarvoor een bondsbestuur 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. 

 
Art. 19.15 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 K.E. Vlaanderen 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 K.E. Vlaanderen. 

 

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, evenwel 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" van hun maatschappij, voor zover hun maatschappij een ploeg 

opstelt in de afdeling " pupillen". 

Hetzelfde geldt voor de " miniemen " die opgesteld worden bij de " kadetten "van hun maatschappij, voor zover 

hun maatschappij een ploeg opstelt in de afdeling " miniemen ". 

 

Art. 19.16 Gevallen van de spelers die ingeschreven zijn in gewestelijke of bij de kadetten en die 

opgesteld worden in Nationale 1 & 2 

 
Die spelers mogen in N1 & 2 opgesteld worden met hun eigen geïdentificeerde handschoen, op voorwaarde dat 

hun eigen geïdentificeerde handschoen "nationaal"(door de bevoegde controlecommissie van handschoenen van 

de NK-FNJP) goedgekeurd is, zoniet worden ze als niet-speelgerechtigd beschouwd met toepassing van de code 

024 (maatschappij) en 024bis (niet-speelgerechtigde speler) van het barema der sancties. 

 
Art. 19.17 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. 

 

 
Gevallen van de spelers, volwassenen, 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 
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achteraf gecontroleerd. 
 

A/De handschoen werd wel degelijk reglementair geïdentificeerd: Het bevoegde bestuur legt een geldboete 

op, bepaald in het barema der sancties. 

 

 
B/ De handschoen werd niet reglementair geïdentificeerd: 

De speler wordt beschouwd als niet-speelgerechtigd: de speler wordt beboet volgens code 024bis van 

het barema van de straffen. 
 

Art. 19.18 Handschoen type 2005 (specifieke maatregelen) 

N.v.t. 
 

Art. 19.19 Handschoen type 2007 (specifieke maatregelen) 

N.v.t. 

 

 
Art. 19.20 Handschoen type 2008 (specifieke maatregelen) 

 
N.v.t. 

 
 

Art. 19.21 Te gebruiken handschoen"type" 

 

 

De RvB van de K.E. Vlaanderen zal het verplicht gebruik van het "type" handschoen voor alle afdelingen en 

wedstrijden onder zijn bevoegdheid, jaarlijks en tijdig bekend maken en publiceren. Hierbij zullen ook de nodige 

technische beschrijvingen aan toegevoegd worden. 

De modaliteiten voor de handschoenencontroles zullen ook jaarlijks vooraf en tijdig medegedeeld en gepubliceerd 

worden. 

 

HOOFDSTUK XX 

DE KAATSINRICHTINGEN 

DEEL 1 : DE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

INLEIDING. 

Een kampioenschap bestaat uit 1 of 2 ronden; elke ronde telt een gelijk aantal heen- en terugwedstrijden, 

gebeurlijk gevolgd door een eindfase. Een kampioenschap kan ook uit anderhalve ronde bestaan. Eén ronde telt 

dan een gelijk aantal heen- en terugwedstrijden en de resterende halve ronde zal per lottrekking samengesteld 

worden. 

 

De RvB van de K.E. Vlaanderen is bevoegd om jaarlijks te beslissen welke kampioenschapsvorm zal toegepast 

worden voor het volgende seizoen. 

 

Alle wedstrijden, met uitzondering van de vriendschappelijke wedstrijden, moeten verplicht gespeeld worden 

naar: 

 

- 13 gewonnen spellen in de reeksen "nationale" en "gewestelijke"; 

- 10 gewonnen spellen in de afdeling "kadetten" en "miniemen" en "pupillen"; 

- 7 gewonnen spellen voor de speeldagen met 3 of 4 ploegen. 
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De vleugels bepalen zelf het aantal (gewonnen of betwiste) spellen voor hun afdeling "prepupillen" (wedstrijden 

tussen twee ploegen of meer). 

 

Art. 20.1 Gewestelijke kaatsinrichtingen 

 
Er wordt een gewestelijk kampioenschap ingericht in de afdelingen "Liga", "Bevordering", "1ste gewestelijke", 

"2de gewestelijke" en "3de gewestelijke", evenals in al de afdelingen van de reeks "kadetten" en "miniemen". De 

inrichting ervan wordt toevertrouwd aan de RvB van de K.E. Vlaanderen. 

 

Bij de pupillen en de prepupillen voorziet de K.E. Vlaanderen vrij in haar wijze van beheer van de ploegen. 

Hetzelfde geldt voor de vrouwen en de veteranen. 

 

Art. 20.2 Nationale kaatsinrichtingen 

 
De RvB van de NK-FNJP organiseert het kampioenschap in de afdelingen van de reeks "nationale 1 & 2". 

Tevens organiseert deze RvB ook de nationale organisaties voor de volwassenen en de jeugd 

(kampioenschappen van België, Nationale Dagen, Super Cup, Beker van België, interlands, enz. ). 

Art. 20.3 Kampioenschap van België voor de ploegen van gewestelijke en jeugdspelers 

Er wordt een nationaal kampioenschap ingericht in de afdelingen waarvan sprake in artikel 1 van dit hoofdstuk 

XX (met uitzondering van de afdeling «pupillen» en "prepupillen"). Deze inrichting berust bij de RVB van de NK- 

FNJP voor de "volwassenen" en voor de "jongeren". Bij de jongeren wordt eraan deelgenomen door de eerst 

gerangschikte van elke entiteit. Bij de Gewestelijke reeksen (van Liga t/m Gewestelijke 3) wordt het 

kampioenschap van België betwist tussen de kampioenen van beide vleugels. 

 

De secretaris van de NK-FNJP zal het programma van bovenvermelde wedstrijden mededelen aan het 

secretariaat van de beide vleugels  en aan de betrokken maatschappijen. 

 

Art. 20.4 Kampioenschappen : voorwaarden om opgesteld te worden 

 

De kampioenschappen worden betwist in heen- en terugwedstrijden. Als, bij een inrichting met drie ploegen 

betwist in drie kwalificerende speeldagen voor een volgende ronde of voor de finale, een ploeg afwezig of 

onvolledig is, zal de speeldag betwist worden zoals een inrichting met twee ploegen in zeven spellen voor de 

klassering. De tekortkomende maatschappij verklaart algemeen forfait. 

 
Art. 20.5 Nadere regels voor een kaatsinrichting 

 
De inrichting omvat: 

 
1° het vaststellen van het aantal series in elke afdeling; 

2° de verdeling van de ploegen over deze series; 

3° het opstellen van de wedstrijdkalenders; 

4° de klassementen; 

 
5° de modaliteiten van klimmen en dalen, vast te leggen vóór de aanvang van het kampioenschap. 

Art. 20.6 Vaststelling van de plaats, data en aanvangsuren van de wedstrijden 

De bevoegde commissie legt de data en de aanvangsuren van de wedstrijden vast. 

Art. 20.7 Wijziging in het programma 

Geen enkele wijziging mag aangebracht worden in het programma, zelfs met het akkoord van de 

maatschappijen, zonder de toestemming van de RvB. Voor die aangelegenheid mag de RvB een machtiging 

verlenen aan zijn secretaris. 
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Art. 20.8 Niet nageleefde programma's 

 
Elke tekortkoming in het naleven van deze programma's zal bestraft worden. 

 
Art. 20.9 

 
Voorbehouden. 

 
Art. 20.10 Nationale kampioenschappen: vaststelling van de data 

De RVB van de NK-FNJP legt jaarlijks de verschillende data vast voor het kampioenschap in de reeks 

“nationale”, evenals de data van de verschillende nationale kampioenschappen in de categorie "gewestelijke" en 

"jeugd". 

 

De RVB van de NK-FNJP en van de vleugels hebben het recht data te bepalen waarop sommige (of alle) 

ploegen niet mogen spelen. 

 

Art. 20.11 Wijziging in de kalender 

 
Geen enkele wijziging is toegelaten zonder de instemming van de RvB. Voor die aangelegenheid kan de RvB 

een machtiging verlenen aan zijn secretaris. Behoudens dit geval van aangevraagde wijziging kunnen enkel de 

scheidsrechters de wedstrijd uitstellen, meer bepaald wegens slechte weersomstandigheden na inachtneming 

van de reglementaire wachttijd. 

 
Art. 20.12 Uitgestelde of voort te zetten kampioenschapswedstrijden 

Elke kampioenschapswedstrijd die uitgesteld werd of niet beëindigd is (behoudens de gevallen waarvan sprake 

in 20.11), moet gespeeld of voortgezet worden binnen de drie weken volgend op de aanvankelijk voor die 

wedstrijden voorziene datum. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen de zeven dagen tussen de 

betrokken maatschappijen, worden datum, plaats en uur van de uitgestelde wedstrijd of de voortzetting door de 

RvB opgelegd. 

Alle uitgestelde of niet beëindigde wedstrijden moeten evenwel gespeeld of voortgezet worden vóór de laatste 

speeldag van het kampioenschap (of, in voorkomend geval, van de eerste en van de tweede ronde), zonder 

rekening te houden met deze termijnen. 

 

De betrokken maatschappijen zullen hun nieuwe voorkeurdatum laten optekenen op het scheidsrechters verslag 

met inachtneming van bovenbedoelde vastgestelde termijn; doen zij dit niet of wanneer er geen akkoord is, zal 

de RvB de maatregel omschreven in dit artikel, § 1 (derde volzin), toepassen. 

 

Wanneer een hierboven bedoeld uitstel een wijziging meebrengt aan de kalender van de vriendschappelijke 

wedstrijden, zal het secretariaat van het bevoegd bondsbestuur de inrichtende maatschappijen in kennis stellen 

van de onbeschikbaarheid van de aangeworven ploegen. 

 

Art. 20.13 Kampioenschapswedstrijden die in een heen- en terugwedstrijd betwist worden tussen drie 

ploegen 

 

Wanneer het gaat om kampioenschapswedstrijden betwist tussen drie ploegen in heen- en terugwedstrijden, 

zullen de bezoekende ploegen ambtshalve deelnemen aan de eerste wedstrijd. De verliezende ploeg zal in de 

tweede wedstrijd de derde ploeg ontmoeten. 

 

Art. 20.14 Wedstrijden met heenwedstrijd voor terugwedstrijd / laatste kampioenschapswedstrijd 

 
In een kampioenschap met wedstrijden in een heen- en een terugwedstrijd moeten alle heenwedstrijden van een 

maatschappij betwist worden voor aanvang van de terugwedstrijden. Enkel de laatste heenwedstrijd zou 

gespeeld kunnen worden na aanvang van de terugwedstrijden, als slechte weersomstandigheden het uitstel van 

de laatste heenwedstrijd veroorzaakt hebben. 

 

Per afdeling is het vanzelfsprekend verboden een wedstrijd van een kampioenschapsronde te betwisten voor de 

eerste wedstrijd van een eventueel andere ronde. 

 

Alle wedstrijden van de laatste speeldag van een kampioenschap (eerste en tweede ronde) in eenzelfde afdeling 
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dienen op dezelfde dag gespeeld en op hetzelfde uur aangevangen te worden. 

 
Art. 20.15 Definitieve stopzetting van een wedstrijd als gevolg van ernstige incidenten 

 
Wanneer de ontmoeting definitief stopgezet werd ten gevolge van ernstige incidenten zal, indien men vreest dat 

er zich nieuwe incidenten kunnen voordoen, de bevoegde commissie kunnen beslissen dat de wedstrijd moet 

voortgezet worden op een neutrale kaatsbaan. 

 

Wanneer de stopzetting te wijten is aan de verwonding van een speler of van de scheidsrechter, opzettelijk 

veroorzaakt door een speler, een bestuurslid, een coach of een supporter van de tegenpartij waarbij de 

verwonding de speler belet heeft de wedstrijd voort te zetten, zal de bevoegde commissie de ploeg die aan de 

basis ligt van de incidenten, als verliezende partij kunnen verklaren. Deze laatste zal de uitslag behouden die zij 

verworven had op het ogenblik van de definitieve stopzetting; een onbeëindigd spel wordt nietig verklaard of 

verliest de wedstrijd per forfait; de bevoegde commissie oordeelt al naar gelang het behandelde geval. 

 

Art. 20.16 Samenstelling van de ploegen bij uitstel of voortzetting van een wedstrijd 

 
Aan een uitgestelde of aan de voortzetting van een stopgezette wedstrijd mag enkel deelgenomen worden door 

de spelers die op de datum waarop de wedstrijd aanvankelijk op de kalender stond, bij de maatschappij 

aangesloten en gekwalificeerd waren. 

Bij de voortzetting van een ontmoeting moet de volgorde van de opslagers nageleefd worden. De reeds 

opgestelde spelers hernemen hun respectieve opslagbeurt en de nieuw opgestelde spelers nemen de beurt van 

de vervangen spelers. De toss voor de keuze van het kamp is niet van toepassing daar de ploegen de plaats 

innemen die ze op de kaatsbaan hadden op het ogenblik waarop de wedstrijd gestopt werd. 

 

Voor de wissel van een speler (van twee spelers in de reeks "gewestelijke" en bij de "jongeren") in de loop van 

de wedstrijd, zijn de algemene regels van toepassing, met dien verstande dat de stopgezette wedstrijd en de 

voortzetting ervan beschouwd worden als één enkele wedstrijd. 

 

De wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van de ploeg voor het voortspelen van de wedstrijd worden 

niet aanzien als een wissel; een speler die in de loop van de stopgezette wedstrijd werd gewisseld, mag dus 

opnieuw opgesteld worden. 

 

Bij het spelen of voortspelen van een niet begonnen of stopgezette wedstrijd moet het aantal spelers niet 

overeenstemmen met het oorspronkelijk aantal spelers ingeschreven op het scheidsrechters verslag, maar de 

wedstrijd zal moeten voortgezet worden met vier spelers in geval dat, tijdens de niet beëindigde wedstrijd, een 

speler werd uitgesloten ingevolge de toepassing van artikel 2.a. of 2.c. van hoofdstuk XIII en als, in dit laatste 

geval, de speler niet werd gewisseld. 

 

Art. 20.17 Niet betwiste wedstrijd 

 
Als twee ploegen zich akkoord stellen om een wedstrijd van het kampioenschap niet te spelen, zal een verklaard 

forfait uitgesproken worden tegenover elke ploeg. 

 

Art. 20.18 Voorrang 

 
Een wedstrijd die opgenomen is in de kalender van het kampioenschap heeft voorrang op elke andere inrichting, 

behalve voor de Beker van België of de Super Cup, ongeacht wie de inrichter ervan is, rekening houdend met de 

rangorde van de afdelingen. 

 
Art. 20.19 Twee kampioenschapswedstrijden op dezelfde dag (zelfde afdeling) 
N.v.t. 

DEEL 2 : DE ANDERE INRICHTINGEN 
 

Art. 20.20 Tornooien - Beker van België 

 
Een kaatsinrichting wordt: "Beker van België" genoemd als in de eerste ronde alle ploegen van de reeks 

"nationale" voor volwassenen tegen elkaar kunnen uitkomen; alle ploegen van de vleugels bij de kadetten, 

miniemen en pupillen. Dat systeem met uitschakeling ronde per ronde eindigt met een laatste speeldag met vier 

ploegen in "nationale" en zes ploegen bij de "kadetten" en de "miniemen" en "pupillen". 
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De SuperCup bij de volwassenen is de ontmoeting, met verwijzing naar het klassement van het afgelopen 

seizoen, van de kampioen en de vice-kampioen van België uit Nationale 1 en de winnaar van de Beker van 

België. Als eenzelfde ploeg tegelijk de Beker van België won en (vice-)kampioen van België werd, wordt de ploeg 

die derde eindigde van het kampioenschap in Nationale 1 voor deelname aan de SuperCup uitgenodigd. 

 

De SuperCup bij de kadetten en miniemen wordt telkens betwist tussen de kampioen van België en de 

bekerwinnaar. Als dit echter dezelfde ploeg (kampioen en bekerwinnaar) is, zal de vice-kampioen van België 

aantreden. 

Een kaatsinrichting wordt "tornooi" genoemd indien zij zich afspeelt in het tijdsbestek van zeven kalenderdagen 

en voor zover de voorwaarden waarvan sprake in de volgende paragraaf volledig zijn vervuld. 

De inrichter moet onder de ploegen van Nationale 1 & 2 minstens negen ploegen en hoogstens zestien ploegen 

uitnodigen. Hij mag drie of vier schiftingen met drie of vier deelnemers voorzien, en een finale met drie of vier 

deelnemers (1 ploeg die doorstoot per schifting). 

 

Elke maatschappij die deelneemt aan een tornooi is verplicht op voorhand de verbintenis te ondertekenen (zie 

doc F16). Voor aanvang van het tornooi zendt de inrichter een voor eensluidend verklaard afschrift naar de 

secretaris van de NK-FNJP. 

 

De deelnemende maatschappijen zijn verplicht om bij die tornooiwedstrijden minstens vier basisspelers op te 

stellen onder de spelers ingeschreven op het Eénheidsformulier in de afdeling van de aangeworven ploeg. Bij 

tekortkomingen geldt code 104 van het barema van de straffen. 

 

Zij mogen evenwel een vervanger opstellen; laatstgenoemde moet steeds ingeschreven zijn in een lagere 

afdeling dan de ploeg waarin hij de vervanging waarneemt. Die beperkingen blijven gelden na 15 augustus. 

 

Een uitgestelde finale van een tornooi moet nog tijdens hetzelfde seizoen gespeeld worden; zoniet moet het 

bedrag van de tweede prijs uitgekeerd worden aan elke ploeg die voor de finale gekwalificeerd was. 

 

Voor de heffingen, de toegangsprijzen voor de kaatsbanen, tornooikaarten en onkostenvergoedingen aan de 

deelnemende maatschappijen wordt verwezen naar het barema vastgesteld door de RVB van de NK-FNJP. 

 

Art. 20.21 Verscheidene benamingen 

 
Een inrichting wordt een "Grote Prijs" genoemd indien er minstens twee schiftingsspeeldagen en één finale 

betwist worden. 

 

Elke andere inrichting heeft de benaming "vriendschappelijke wedstrijd". 

 
De maatschappijen die tornooien, grote prijzen of vriendschappelijke wedstrijden inrichten, delen het 

prijzenbedrag mee aan de deelnemende maatschappijen, en eventueel de andere nadere regels.. 

 

De voorrang is de volgende: Beker van België, tornooi, grote prijs, vriendschappelijke wedstrijd. 

 
Er mag geen enkele andere wedstrijd met deelname van een niet-gekwalificeerde ploeg in Nationale 1 ingericht 

worden de dag van de finale van de Beker van België, van de finale van een tornooi, van de SuperCup en van de 

speeldag op de Grote Markt van Brussel. 

Art. 20.22 Selecties 

 
a. Selecties voor inrichtingen op nationaal vlak 

 

Ontmoetingen met deelneming van één of meerdere "selecties" moeten toegestaan worden door het bestuur van 

de Vleugel waar de organisatie plaatsvindt. Diezelfde Vleugel zal bovendien bevoegd zijn om te onderzoeken en 

uitspraak te doen in eerste aanleg inzake de incidenten, de geschillen en de administratieve en technische 

gebreken die op deze organisaties betrekking hebben (te noteren valt dat, wanneer een selectie gevormd wordt 

door de RVB van de NK-FNJP, de sportcommissie in eerste aanleg bevoegd is). 

 

Die wedstrijden zullen geleid worden door een scheidsrechter aan te duiden door de verantwoordelijke hiervoor 

van de vleugel die de organisatie heeft toegelaten en het scheidsrechters verslag zal naar het secretariaat van 

de NK-FNJP worden opgestuurd. 

De spelers zullen in het bezit moeten zijn van de toelating bedoeld in artikel 9.b van hoofdstuk XIV. 
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Een speler die -zonder geldige reden- een selectie weigert zal, op straffe van te worden aanzien als niet- 

gekwalificeerde speler, niet mogen aantreden op de dag(en) waarop de selectieploeg een wedstrijd dient te 

betwisten en op de dag(en) dat de spelers die deel uitmaken van de selectie belet zijn door verplichtingen die 

voortvloeien uit deze selectie. Een maatschappij van wie een speler opgeroepen wordt om deel uit te maken van 

een selectie, heeft de mogelijkheid om een kampioenschapswedstrijd of een bekerwedstrijd uit te stellen. 

 

b. Selecties voor internationale wedstrijden 
 

De vorming van selecties voor internationale wedstrijden behoort tot de bevoegdheden van de sportcommissie 

van de NK-FNJP. Een speler die zonder geldige reden een selectie weigert zal, op straffe van te worden aanzien 

als een niet gekwalificeerde speler, niet mogen aantreden op de dag(en) waarop de selectieploeg een wedstrijd 

dient te betwisten en op de dag(en) dat de spelers die deel uitmaken van de selectie belet zijn door 

verplichtingen die voortvloeien uit deze selectie. Een maatschappij van wie een speler opgeroepen wordt om 

deel uit te maken van een selectie, heeft de mogelijkheid om het verleggen aan te vragen van elke 

kampioenschaps- of bekerwedstrijd, te betwisten door de ploeg waarin de geselecteerde speler is ingeschreven 

of doorgaans optreedt, tijdens de periode waarin de betrokken speler zijn verplichtingen voortspruitend uit deze 

selectie, nakomt; de federale commissie die bevoegd is voor de afdeling waarin deze ploeg optreedt, zal in dat 

geval de nieuwe datum vaststellen. 

 

Art. 20.23 Kalender 

 
De RVB van de NK-FNJP legt jaarlijks de data vast van de wedstrijden voor de Beker van België, de tornooien, 

de Super Cup en de inrichting op de Grote Markt van Brussel. 

 

Art. 20.24 

 
Voorbehouden. 

 
Art. 20.25 Inrichtingen met meer dan twee ploegen 

Voor de organisaties met meer dan twee ploegen kan de inrichter, op de "lijst van de wedstrijden", de volgorde 

van de ontmoetingen aanduiden. Deed hij dit niet, dan zal het programma ervan opgesteld worden in functie van 

de volgorde waarin de deelnemende ploegen vermeld zijn op de "lijst van de wedstrijden" (de plaatselijke ploeg 

speelt de tweede wedstrijd). 

 

Bij een speeldag met vier ploegen en zo er één afwezig is, betwisten de andere ploegen de speeldag zoals 

voorzien voor iedere andere inrichting tussen drie ploegen; de plaatselijke ploeg krijgt de "hoed". 

 

Indien er geen plaatselijke ploeg is en zo de afwezige ploeg de eerste wedstrijd van de speeldag diende te 

betwisten, zal de scheidsrechter overgaan tot een loting om de "hoed" aan te wijzen. 

 

Als voor een speeldag met drie of vier ploegen, slechts twee ploegen aanwezig zijn, wordt de speeldag betwist 

zoals iedere andere inrichting met twee ploegen. 

 

Als, bij een inrichting met drie ploegen betwist in drie kwalificerende speeldagen voor een volgende ronde of voor 

de finale, een ploeg afwezig of onvolledig is, zal de speeldag betwist worden zoals een inrichting met twee 

ploegen in zeven spellen voor het klassement, waarbij de tekortkomende ploeg algemeen forfait verklaard wordt 

voor deze inrichting. 

 

Art. 20.26 Plaatselijke ploeg in een inrichting met meerdere schiftingen 

 

Bij inrichtingen die verscheidene schiftingswedstrijden (met 2 of met 3 ploegen) omvatten waaraan de plaatselijke 

ploeg deelneemt, dient het programma de beslissende schiftingswedstrijd voor de plaatselijke ploeg te 

vermelden. Als ze deelneemt aan andere schiftingswedstrijden, speelt ze dan de eerste wedstrijd. 

 

Art. 20.27 Finales 

 
 

Bij finaledagen met vier ploegen is de volgorde van de halve finales als volgt vastgesteld: 
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- 1ste halve finale, tussen de winnaars van de eerste twee schiftingswedstrijden 

- 2de halve finale, tussen de winnaars van de laatste twee schiftingsdagen. 

 
Bij finales met drie ploegen geniet de winnaar van de laatste schiftingsdag van de "hoed". 

 
Wat betreft de finale van de Beker van België, wordt de volgorde van de ontmoetingen per lottrekking bepaald. 

 
Art. 20.28 Onverenigbaarheid 

 
Een ploeg mag zich niet verbinden voor inrichtingen waarvan de finales op dezelfde datum voorzien zijn. Zij mag 

zich voor eenzelfde datum voor niet meer dan één inrichting verbinden. 

 

Een ploeg die aangeworven is voor een tornooi of een Grote Prijs mag geen andere verbintenis meer aangaan 

voor de finaledag van deze Grote Prijs. 

 

Een ploeg die reeds een verbintenis heeft voor de voorziene dag van de finale van een tornooi of een Grote 

Prijs, mag zich niet inschrijven voor dit tornooi of deze Grote Prijs. 

 

De verbintenissen aangegaan door de maatschappijen voor het spelen van Grote Prijzen of vriendschappelijke 

wedstrijden, moeten de bepaling inhouden dat deze verbintenissen slechts geldig zijn voor zover dat de 

betrokken ploeg niet zou gehouden zijn op die dag een uitgestelde wedstrijd van het kampioenschap, van een 

tornooi of van de Beker van België, of van de beker van de K.E. Vlaanderen of de SuperCup te betwisten. 

 

Art. 20.29 Voorrang te verlenen voor twee ontmoetingen op dezelfde dag, maar waarvan één een 

vriendschappelijke wedstrijd is 

 

Een ploeg die aangeworven is voor een vriendschappelijke wedstrijd en die geplaatst is voor een halve finale of 

voor een finale die niet kon betwist worden op de voorziene datum, is verplicht aan deze halve finale of finale 

deel te nemen. In voorkomend geval zal het secretariaat van de bevoegde commissie alle betrokkenen 

hieromtrent verwittigen van zodra het kennis zal hebben van de nieuwe datum. 

 

Art. 20.30 Verbod om zich te laten vervangen 

 
Een ploeg die geplaatst is voor de finale mag zich nooit laten vervangen. Een inrichter mag een ploeg die de 

finale bereikt heeft, evenmin vervangen door een andere ploeg. 

 

Art. 20.31 Uitgestelde wedstrijd: voorafgaande toelating van de bevoegde commissie 

 
Geen enkel uitstel mag gebeuren zonder de toelating van de bevoegd commissie. Voor die aangelegenheid mag 

de bevoegde commissie machtiging verlenen aan zijn secretaris. 

 

Het is de inrichtende maatschappij die ertoe gehouden is de ploegen en de scheidsrechter(s) af te zeggen op de 

dag van de ontmoeting, ten minste drie uur vóór het voorziene aanvangsuur. 

 

Indien de inrichtende maatschappij deze verplichting niet heeft nageleefd, wordt zij verantwoordelijk gesteld voor 

de kosten van de gedane verplaatsingen en zal zij gehouden zijn tot de betaling van de onkostenvergoedingen 

voorzien volgens hoofdstuk XXI. 

 
 

Art. 20.32 Wedstrijd die niet opgenomen is in het officiële programma 

 
Geen enkele wedstrijd mag betwist worden als hij niet voorkomt op het officieel programma opgesteld door de 

bevoegde commissie. 

 
Art. 20.33 Wedstrijdtabel 

 
Voor de inrichtingen ANDERE dan de: 

 
- kampioenschapswedstrijden 

- bekerwedstrijden 
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- tornooien 

- wedstrijden voor dewelke de plaatsing tot deelneming gebeurt op basis van vooraf vastgestelde criteria 

- Grote prijzen en vriendschappelijke wedstrijden die worden opgetekend tijdens de kalendervergaderingen. 

 
zal een wedstrijdtabel opgesteld worden door de inrichters en overgemaakt aan het secretariaat van de 

vleugel. 

 

Alleen de ontmoetingen die ressorteren onder eenzelfde bevoegde commissie en eenzelfde secretaris belast 

met het aanduiden van de scheidsrechter(s), mogen op hetzelfde document opgenomen worden. 

 

De lijst van de wedstrijden dient in het bezit te zijn van het secretariaat van de vleugel waarvan de inrichter 

afhangt, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de organisatie of van de eerste organisatie (in geval er 

meerdere inrichtingen op hetzelfde document voorkomen). Voor het laattijdig indienen van een lijst van de 

wedstrijden zal de in gebreke zijnde inrichter de boete oplopen die voorzien is in het barema van de straffen voor 

het niet opzenden van de bondsformulieren binnen de vastgestelde termijn. 

 

De vleugel zal - per kerende post - een kopie van het document, behoorlijk afgestempeld als ontvangstbewijs, 

naar de inrichter terugsturen. De inrichter die dit ontvangstbewijs niet kan voorleggen zal, in geval van betwisting, 

aanzien worden als in gebreke zijnde. 

 

Indien de vleugel bevoegd is voor de ontmoeting(en) opgenomen op de lijst van de wedstrijden, zal zij het nodige 

doen voor de aanduiding van de scheidsrechter(s). 

 

Als de vleugel niet bevoegd is, zal zij het document overmaken aan het secretariaat van de NK-FNJP, die een 

kopie ervan naar de vleugel zal terugsturen, na er de vermelding "akkoord" of "niet toegestaan" te hebben op 

aangebracht. 

 

Art. 20.34 Beschermde inrichtingen 

 
De RVB van de NK-FNJP. is bevoegd om zijn bescherming te verlenen aan belangrijke vriendschappelijke 

ontmoetingen, door de door de inrichter aangezochte ploegen te verplichten er aan deel te nemen. In die 

gevallen moet de betrokken inrichter evenwel minstens de onkostenvergoedingen uitkeren die voorzien zijn voor 

de finale van een tornooi. De aanvraag voor een dergelijke organisatie, met aanduiding van de ploegen, moet 

naar de secretaris worden gericht, uiterlijk op 30/11 die de datum van inrichting voorafgaat. Een voor een tornooi 

aangeworven ploeg is evenwel gehouden bij voorrang haar verbintenis, voortspruitend uit dit tornooi, na te leven. 

 

Art. 20.35 Verbintenisakkoord. 

 
De inrichter is gehouden een schriftelijk akkoord af te sluiten met elke maatschappij die hij aanwerft. Dit akkoord - 
opgesteld volgens hiernavolgend model - zal door de inrichter opgemaakt worden in twee exemplaren en door 
hem overgemaakt aan elke aangeworven maatschappij. Deze laatste zal, na ondertekening voor aanvaarding, 
een exemplaar terugsturen naar de inrichter. Zowel de inrichter als de aangeworven maatschappijen bewaren 
hun exemplaar van dit akkoord, dat slechts in geval van betwisting zal moeten voorgelegd worden aan de 
bevoegde commissie. 
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F16   

VERBINTENIS 

 

 
De inrichter, met name 

 
Werft de ploeg aan ingeschreven in ……………………………………………………….(afdeling) 

 
 

 
van de maatschappij 

 
voor een vriendschappelijke wedstrijd die zal plaatshebben op 

om ........ uur 

voor de .......schifting van zijn Grote Prijs / tornooi (*) die zal plaatshebben op 

om .................. uur 

met finale op..................... om........... uur 

die hij inricht op de kaatsbaan van 

 

(*) het onnodige schrappen 

 

 
Voorwaarden: 

 

 
Opgesteld te .......................... , op 

in twee exemplaren, waarvan het ene bestemd is voor de aangeworven maatschappij en het andere per 

kerende post moet teruggestuurd worden naar de inrichter, na ondertekening voor akkoord. 

 

Voor de inrichter, 

 
De secretaris, 

 
Handtekening 

 
Naam en voornaam …………………………………………………… 

 
Voor akkoord van de maatschappij, 

 
De secretaris, 

Handtekening 

 

Naam en voornaam ………………………………………………………. 

 

 
Onderhavige verbintenis is afgesloten tussen de twee partijen mits naleving van de beschikkingen vervat in de 

artikelen 27, 28 en 29 van hoofdstuk XX. 
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DEEL 3                                                     BESCHIKKINGEN 

DIE BETREKKING HEBBEN OP DE KAMPIOENSCHAPPEN 

EN OP DE ANDERE INRICHTINGEN 

 

Art. 20.36 Programma's en aanplakbrieven 

De programma's en de aanplakbrieven die de inrichting van kaatswedstrijden aankondigen moeten de 

vermelding en het logo dragen van de K.E. Vlaanderen en voor een nationale inrichting ook het logo van de 

NK-FNJP. 

 
Art. 20.37 Spelen op een andere kaatsbaan dan de zijne 

 

De inrichting van ontmoetingen op een andere dan de door het bevoegd bestuur erkende kaatsbaan 

(kaatsbanen) van de inrichtende maatschappij, dient bij wijze van uitzondering te gebeuren en moet 

toegestaan worden door dit bevoegd bestuur; indien de voorgestelde kaatsbaan gelegen is op het 

grondgebied van een andere vleugel, moet ook deze laatste haar akkoord geven, zonder dat dit andere 

verplichtingen meebrengt. 

 
Art. 20.38 Twee wedstrijden op dezelfde dag op eenzelfde kaatsbaan 

Wanneer op dezelfde dag twee wedstrijden gespeeld worden op eenzelfde kaatsbaan, zal de inrichtende 

maatschappij erover waken dat de eerste wedstrijd ten minste twee uur vóór het voorziene aanvangsuur van 

de tweede wedstrijd begint, wanneer men speelt naar tien gewonnen spellen, en ten minste drie uur wanneer 

er gespeeld wordt naar dertien gewonnen spellen. 

 
Art. 20.39 Luidsprekers verboden 

 
Het gebruik van luidsprekers is verboden tijdens het verloop van een spelfase. 

 
Art. 20.40 Omkoping 

Elke daad die ertoe strekt, de uitslag van een ontmoeting te vervalsen wordt een daad van omkoping geacht. 

Elk lid dat zich schuldig maakt aan een dergelijke daad of eraan deelachtig is, wordt gestraft met een straf 

gaande van schorsing voor één jaar tot de schrapping. Als een hele ploeg eraan schuldig is, geldt de straf 

voor alle spelers van die ploeg waarvan de naam op het scheidsrechters verslag vermeld is voor de 

betrokken wedstrijd. 

 
Een lid dat in het openbaar verklaringen aflegt over een vermoedelijke omkoopzaak zonder de K.E. 

VLAANDEREN (of desgevallend de NK-FNJP)  er schriftelijk over in te lichten, kan een boete oplopen. 

 
Het bevoegde bondsbestuur oordeelt op grond van het dossier en het onderzoek dat het voert of de 

omkoopdaad, ongeacht welke persoon hem begaan heeft, al dan niet lid van de betrokken maatschappij, de 

verantwoordelijkheid van die maatschappij erbij betrekt. 

 
Als de verantwoordelijkheid van de maatschappij betrokken is, wordt de ploeg van die maatschappij die 

voordeel heeft of zou moeten hebben gehad bij de daad van omkoping, verwezen naar de laatste plaats van 

de eindrangschikking van het kampioenschap waarin de overtreding is begaan. Daarnaast wordt die 

maatschappij een boete opgelegd die gelijkstaat met het bedrag van haar waarborg. De uitslagen die door die 

ploeg zijn behaald, worden uit de opmaak van de eindrangschikking geweerd. De klacht, indien mogelijk 

gestaafd door getuigenissen, moet ingediend worden bij het bevoegd bestuur binnen de maand na afsluiting 

van het betrokken kampioenschap. 
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HOOFDSTUK XXI 

VERGOEDINGEN - VERPLAATSINGSKOSTEN 

 
 

Art. 21.1 Onkostenvergoeding 

De RVB stelt jaarlijks het barema op van de prijzen voor al de afdelingen van de verschillende reeksen, 

volgens de aard van de verschillende inrichtingen. Het legt eveneens de onkostenvergoedingen vast die 

verschuldigd zijn aan de scheidsrechters. Het bepaalt de kilometervergoeding voor de verplaatsingskosten, 

evenals het bedrag van de verschuldigde bijdragen voor sommige inrichtingen. 

 
Art. 21.2 Verplaatsingskosten ploegen 

N.v.t. 

 
Art. 21.3 Scheidsrechter 

 
De scheidsrechter heeft recht op een onkostenvergoeding. 

 
Art. 21.4 Kampioenschapswedstrijden 

Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor de kampioenschapswedstrijden. 

 
Art. 21.5 Andere inrichtingen 

Voor de andere inrichtingen zullen de prijzen aan de ploegen integraal uitbetaald worden als de ontvangst van 

de speeldag als vaststaand aanzien wordt. 

 
Art. 21.6 Ontvangst 

De ontvangst van een inrichting wordt aanzien als vaststaand door de inrichter vanaf het ogenblik dat 7 spellen 

zijn beëindigd. 

 
De ingangstickets die werden verkocht voor een speeldag die niet is begonnen of die werd stopgezet, zijn 

geldig voor de dag waarop deze speeldag plaatsheeft of wordt voortgezet. Wanneer een wedstrijd of een 

speeldag vóór de reglementair voorziene rust of vóór het einde van de tweede wedstrijd definitief wordt 

stopgezet - en niet naar een latere datum kan worden verschoven - blijven de verkochte ingangstickets geldig 

voor de eerstvolgende kaatsinrichting in dezelfde afdeling van de betrokken maatschappij. Indien er in de loop 

van hetzelfde seizoen geen dergelijke inrichting meer voorzien is, gelden de beschikkingen opgenomen in de 

laatste paragraaf van dit artikel. 

 
De verkochte ingangstickets voor een speeldag die niet begonnen is of waarvan de ontvangst niet aanzien 

wordt als vaststaand en die niet verschoven wordt naar een latere datum zullen - op uitdrukkelijk verzoek van 

de toeschouwers en alleen ter plaatse - terugbetaald worden door de inrichter. 

 
Art. 21.7 Niet begonnen speeldag met aanwezige ploegen of niet vaststaande ontvangst 

Zo de speeldag niet begonnen is en de ploegen aanwezig zijn of wanneer de ontvangst niet als vaststaand 

wordt aanzien, worden de prijzen aan de ploegen betaald ten belope van 50 % van het totaal van de door de 

RVB vastgelegde officiële vergoedingen, te verdelen tussen het aantal ploegen. Indien de speeldag op een 

andere datum zou ingericht of voortgezet worden, dienen alleen de verplaatsingskosten betaald te worden. 

 
Art. 21.8 Speeldag tussen drie ploegen met vaststaande ontvangst 

In het geval van een speeldag met drie ploegen met de ontvangst als vaststaand aanzien, zullen de prijzen 
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als volgt verdeeld worden: 
 

a) geen enkele wedstrijd is beëindigd: al de ploegen ontvangen de derde prijs; 

b) de tweede wedstrijd is niet beëindigd: de winnaar van de eerste wedstrijd ontvangt de tweede prijs, 
terwijl de andere ploegen elk de derde prijs ontvangen; 

c) twee wedstrijden zijn beëindigd en de derde is niet begonnen: al de ploegen ontvangen de tweede 

prijs behalve indien een ploeg tweemaal werd verslagen; in dit geval ontvangt deze laatste de derde 

prijs en de twee andere ploegen verdelen onder hun beide het totaal van de twee eerste prijzen; 

d) alleen de laatste ontmoeting is niet beëindigd: de prijzen zullen toegekend worden in functie van het 

klassement. De ploeg die tweemaal verslagen werd, wordt evenwel als derde gerangschikt. 
 

Art. 21.9 Speeldag tussen vier ploegen met vaststaande ontvangst 
 

In het geval van een speeldag met vier ploegen met de ontvangst als vaststaand aanzien, zullen de prijzen 

als volgt verdeeld worden: 
 

a) geen enkele wedstrijd is beëindigd: al de ploegen ontvangen de derde prijs; 

b) de tweede wedstrijd is niet beëindigd: de winnende ploeg van de eerste wedstrijd ontvangt de 

tweede prijs, terwijl de andere ploegen elk de derde prijs ontvangen; 
 

c) twee wedstrijden zijn gespeeld: de twee winnende ploegen ontvangen de helft van het totaal van de 

eerste twee prijzen terwijl de twee andere ploegen hun normale prijs ontvangen; 

 

d) alleen de laatste wedstrijd is niet beëindigd: de prijzen worden toegekend in functie van het 

klassement. 
 

Art. 21.10 Wedstrijd voorzien tussen twee ploegen waarvan één afwezig is 

In het geval van een ontmoeting voorzien met twee ploegen en als één van beide ploegen afwezig is, 

ontvangt de andere ploeg de tweede prijs. 

 

Art. 21.11 Afwezigheid van één of meerdere ploegen 

 
Bij afwezigheid van één of meer ploegen zullen de prijzen als volgt verdeeld worden: 

 
A. speeldag met drie ploegen: 

 
a) één ploeg is afwezig: de eerste twee prijzen worden uitgereikt; 

 
b) twee ploegen zijn afwezig: de aanwezige ploeg ontvangt de tweede prijs. 

 
B. speeldag met vier ploegen: 

 
a) één ploeg is afwezig: de eerste drie prijzen worden uitgereikt; 

b) twee ploegen zijn afwezig: de eerste twee prijzen worden uitgereikt; 
 

c) drie ploegen zijn afwezig: de aanwezige ploeg ontvangt de tweede prijs. 

 
Art. 21.12 Slechte weersomstandigheden: onkosten van de scheidsrechters 

Onkostenvergoedingen verschuldigd aan de scheidsrechters voor een wedstrijd met twee ploegen: A. 

Volledig gespeelde wedstrijd: 100 % van de onkostenvergoeding. 

B. Niet begonnen wedstrijd en na de reglementaire wachttijd in acht te hebben genomen: 50 % van de 

 
onkostenvergoeding. 

C. Begonnen wedstrijd maar stopgezet: 50% van de onkostenvergoeding voor de eerste wedstrijdhelft; na 

de eerste wedstrijdhelft: 75% van de onkostenvergoeding. . 
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Art. 21.13 

 

Voorbehouden 

 
Art. 21.14 Verdergezette wedstrijden 

Voor de voortgespeelde wedstrijden heeft de scheidsrechter recht op 100 % van de onkostenvergoeding. 
 

Art. 21.15 Ontmoeting of speeldag kan onmogelijk begonnen worden wegens afwezigheid van één of 

meer ploegen, wat met de onkostenvergoeding van de scheidsrechter? 

Zo een wedstrijd of een speeldag onmogelijk kan beginnen ten gevolge van de afwezigheid van één of meer 

ploegen, zal de aan de scheidsrechter verschuldigde onkostenvergoeding hem integraal uitgekeerd worden. 
 

Art. 21.16 Onkostenvergoeding aan de scheidsrechter: nadere regels, vaststelling niet- betaling 

 

De aan de scheidsrechter verschuldigde onkostenvergoeding zal hem door de inrichtende maatschappij 

onmiddellijk na het beëindigen van de speeldag op een discrete manier en in zijn kleedkamer, uitbetaald 

worden. De ondertekening van het scheidsrechters verslag geldt als ontvangstbewijs. Als de 

onkostenvergoeding niet is betaald geweest, zal de scheidsrechter dit op het verslag vermelden. 

Art. 21.17 Daad van kwaadwilligheid 

 
Elke daad van kwaadwilligheid, uitgaande van een maatschappij of van een ploeg (forfait, zelfs verklaard, 

verlaten van het spel, enz...) die schade heeft berokkend aan de inrichtende maatschappij, verplicht tot een 

schadeloosstelling die in geld zal vastgesteld worden door het bevoegd comité. De te betalen schadeloosstelling 

zal rekening houden met het verlies van de ontvangst en met de veroorzaakte onkosten, inclusief de 

procedurekosten en de verplaatsingskosten van de ter zitting opgeroepen afgevaardigden. Deze 

schadeloosstelling zal niet verdeeld moeten worden, maar het bevoegd comité zal altijd een boete kunnen 

opleggen aan de maatschappij die blijk heeft gegeven van kwaadwilligheid. 

 
 
 

HOOFDSTUK XXII 

NOTERING EN KLASSEMENT 

Art. 22.1 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. Hoogste aantal behaalde punten; 

b. Hoogste aantal overwinningen; 

c. Hoogste aantal behaalde spellen; 

d. Kleinste aantal toegestane spellen; 

e. Hoogste aantal behaalde vijftienen; 

f. Kleinste 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. 
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Voor de speeldagen betwist met vier ploegen en zo al de ploegen elkaar ontmoeten, zal evenwel 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. 

 

Elke andere formule die zou overwogen worden voor wedstrijden onder de bevoegdheid van de K.E. Vlaanderen, 

kan alleen maar toegepast worden mits de toelating van de RVB van de K.E. Vlaanderen. 

 

Art. 22.2 Toekenning van de punten 

 
De punten worden als volgt toegekend: 

 
- Hoogste 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 

 
- 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 onder wiens bevoegdheid de organisatie of inrichting valt. 

 

Art. 22.3 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. 

 

Art. 22.4 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. 

 
Art. 22.5 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. 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Art. 23.1 Soorten forfaits 

HOOFDSTUK XXIII 

FORFAITS 

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

Een verklaard forfait is een forfait dat ten minste 2 kalenderdagen vóór de datum van de ontmoeting schriftelijk 

(per post of via e-mail) werd medegedeeld aan het secretariaat van de K.E. Vlaanderen. 

Een forfait wordt niet verklaard genoemd in de andere gevallen. 
 

Art. 23.2 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, in voorkomend geval 

te verhogen met de voorziene onkostenvergoedingen en/of schadeloosstellingen. De RvB van de K.E. 

Vlaanderen is bevoegd om die onkostenvergoeding en de schadeloosstelling te bepalen en te beslissen. 
 

Art. 23.3 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). 
 

Art. 23.4 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. 

 

Art. 23.5 Overmacht 

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

forfaits beschouwd worden. 
 

Art. 23.6 Algemeen forfait 

Van zodra een ploeg in haar afdeling (reeks) forfait zal gegeven hebben voor meer dan 25% van de voorziene 

kampioenschapswedstrijden - al dan niet opeenvolgende - tijdens eenzelfde seizoen, zal die ploeg beschouwd 

worden als algemeen forfait gevend, met alle gevolgen die hieraan verbonden zijn. 

Een maatschappij mag zelf geen algemeen forfait geven voor de laatste kampioenschapswedstrijd. Algemene 

forfaits worden enkel in overweging genomen als er nog minimum 2 wedstrijden te spelen zijn door de forfait 

gevende ploeg. 

 

Art. 23.7 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 
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niet bezochte maatschappijen die reeds de heenwedstrijd op de kaatsbaan van de falende ploeg betwist hebben, 

na afhouding van een vierde van deze som ten gunste van de K.E. Vlaanderen. 

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 zulks het geval is na de algemene forfaitverklaring. 

 
Art. 23.8 

N.v.t. 

 

 

HOOFDSTUK XXIV 

HET KAATSSPELREGLEMENT 

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

 

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

15 - 30 - 40 - spel. 

Een eventuele "handicap-vijftien" (indien 2 ploegen uit een verschillende afdelingen het tegen elkaar opnemen) 

zal door de RvB van de K.E. Vlaanderen desgevallend beslist worden en tijdig medegedeeld worden via 

publicatie. 

 

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 reeds 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". 
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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, alhoewel in het spel vallend, vooraf in de vlucht om het even welk vast voorwerp heeft 

geraakt, buiten de speloppervlakte (behoudens in geval van andere 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. 
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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: 

 
a) tegen de opslager die de uiterste grens van de opslagruimte raakt of overschrijdt; 

b) tegen de opslager die op een onregelmatige manier de opslagruimte binnenkomt of die achteruitgaat in 

de opslagruimte; 

 
c) tegen de opslager die de zijlijnen van de opslagruimte raakt of overschrijdt; 

 
d) 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; 

 

e) 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; 

 

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

in laatste instantie had aangeraakt; 

 

g) 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 

mekaar 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 mekaar raken; 

 

h) 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 evenwel 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; 

 

i) 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; 

 

j) 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; 

 

k) 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; 

 

l) 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; 

 

m) tegen iedere speler die een tegenstrever zal gehinderd hebben; 

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

o) 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; 
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p) tegen de speler of de ploeg die opzettelijk het verloop van de wedstrijd zal vertragen; 

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

plaats opnieuw inneemt zonder hem te verwittigen; 

r) 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; 

s) tegen de speler die de bal gaat terughalen tot buiten de ruimte voorbehouden voor de toeschouwers; 

t) tegen de speler die van handschoen verwisselt in de loop van een spel (behoudens in welbepaalde 

gevallen, jaarlijks te preciseren door de RvB van de NK-FNJP.); en na instemming van de scheidsrechter 

u) in de gevallen waarvan sprake in de rubrieken III en IV van huidig hoofdstuk (ballen die slecht zijn-te kort 
geleverde ballen); 

 

v) tegen de speler ander dan de opslager die zich in het opslagvak bevindt op het ogenblik dat de opslager 

het betreedt. 
 
 

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

x) 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 reeds 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 scheidsrechters verslag. 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. 
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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 geval eigen aan de achterlijnen (zie 3L 

hierna) en in 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 

reeds 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 ingevolge een verkeerd fluitsignaal van de scheidsrechter. 
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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 omtrent 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 
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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. 

 

HOOFDSTUK XXV 

 
MUURKAATSEN 

 
Art. 25.1 De muur 

 
A. Hij zal opgericht worden in harde materialen. 

 
B. Afmetingen: zie schets aan het einde van dit hoofdstuk. 

 
C. Afmetingen van de speloppervlakte op de grond: zie schets op volgende bladzijde. 

Afwijkingen kunnen worden toegestaan; zij zullen het voorwerp uitmaken van plaatselijke reglementen, 

goedgekeurd door de K.E. Vlaanderen op wier grondgebied de muur zich bevindt. 

 

Art. 25.2 Sportreglement 

 
Muurkaatsen wordt met de blote hand gespeeld. 

 
A. Een bal is GOED of SLECHT. 

GOED = winst van de vijftien. 

SLECHT = verlies van de vijftien. 

B. Om een bal geldig te kunnen spelen moet deze: 

 
1 ° rechtstreeks de speloppervlakte op de muur raken; 

2°  rechtstreeks of met de eerste stuit hernomen zijn, nadat hij de speloppervlakte op de grond heeft 

geraakt en beurtelings door elke ploeg gespeeld worden en steeds de muur raken. 

 
 

C. Om goed te zijn, moet de bal voorbij lijn C, "opslaglijn" genaamd, opgeslagen zijn en de grond raken 

binnen de lijnen. Als de opgeslagen bal hetzij de opslaglijn raakt, hetzij één van de lijnen die de speloppervlakte 

afbakenen, is hij "SLECHT". De opslaglijn speelt enkel een rol bij de opslag. De zolderingen, op om het even 

welke hoogte, evenals elk ander voorwerp dat zich in de lucht bevindt, maken geen deel uit van het spel; elke bal 

die deze raakt is: "SLECHT". 

 

D. De opslagruimte: een rechthoek met een lengte van vier meter en een breedte van twee meter. 

 
E. PLAATS VAN DE SPELERS 

 
1) bij de opslag: de opslager moet zich in de opslagruimte bewegen en in een doorlopende beweging 

vooruitgaan in de richting van de uiterste grens van de opslagruimte. Als hij zijn aanloop van buiten 

de speloppervlakte neemt, moet hij de opslagruimte binnenkomen langs de achterlijn. Eenmaal hij 



79  

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 impuls moet gegeven worden met de hand 

die de bal opgeworpen heeft. De andere spelers moeten zich in de speloppervlakte bevinden, buiten 

de opslagruimte; 

 
2) van zodra de laatste impuls aan de bal gegeven is door de opslager, mogen de spelers zich om het 

even waar bevinden. Zij mogen dus uit de speloppervlakte stappen op om het even welke plaats, 
hetzij om een bal te hernemen, hetzij om een ploegmaat of een tegenstrever te ontwijken. 

 
F. STRAFVIJFTIENEN 

 
De strafvijftienen worden aangerekend of toegepast in de volgende gevallen: 

 
a) tegen de opslager die de uiterste grens van de opslagruimte raakt of overschrijdt; 

b) tegen de opslager die op een onregelmatige manier de opslagruimte binnenkomt of die achteruitgaat 

in de opslagruimte; 

 

c) tegen de opslager die de zijlijnen van de opslagruimte raakt of overschrijdt; 

 
d) 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 hem de definitieve impuls te geven voor de opslag; 

e) tegen elke opslager 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; 

f) tegen een speler die een nog te spelen bal zal aanraken, nadat één van zijn medespelers hem in 

laatste instantie heeft aangeraakt; 

 

g) tegen de 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 mekaar niet raken, de te spelen bal gelijktijdig of achtereenvolgens op beide handen krijgt. 

Er wordt geen strafvijftien toegepast als een speler een bal met elkaar rakende handen terugkeert; 

 

h) 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 evenwel geen aanleiding tot een 

strafvijftien, een nog te spelen bal die een verband, een windsel of een polsband raakt op de ontblote 

voorarm van de speler; 

 

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

indien één van deze voorwerpen door een bal geraakt wordt, hetzij in de vlucht, hetzij met de eerste 

stuit of zelfs al rollend; 

 

j) tegen de speler (behalve de opslager) die zich in de opslagruimte of buiten de speloppervlakte zal 

bevinden of die één van de lijnen die de opslagruimte en de speloppervlakte afbakenen zal raken, 

nadat de scheidsrechter de herneming van het spel heeft aangegeven en vooraleer de definitieve 

impuls aan de bal is gegeven; 

 

k) tegen de speler die een tegenstrever opzettelijk zal gehinderd hebben. De baan van de kaatsbal 

moet op elk ogenblik vrij zijn, teneinde de tegenstrever in staat te stellen om de vijftien te betwisten; 

 

l) tegen de speler die de bal in de hand zal gehouden hebben wanneer hij nog te spelen was; 

 
m) 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; 

 

n) voor elke bal die "slecht" is. 

OPMERKING 
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Indien een bal slecht valt of indien een tegenspeler een inbreuk heeft gepleegd die aanleiding geeft 

tot een strafvijftien, mag de speler de bal steeds terugkeren met de eerste stuit, want hij heeft vooraf 

niet te oordelen over de beslissing van de scheidsrechter. 

 

G. ANDERE STRAFFEN 

 
1) De speler die een willekeurige bal neemt ter vervanging van deze die hem door de scheidsrechter 

werd gegeven, verliest het lopende spel; dit feit zal vermeld worden op het scheidsrechters verslag. 

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 de kaatsbal wegschopt zal bestraft worden met een boete. 

 
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 buiten zijn beurt om opslaat, verliest het lopende spel; de straf wordt toegepast op het 

ogenblik dat de scheidsrechter de overtreding vaststelt. 

 

H. BALLEN DIE OPNIEUW MOETEN OPGESLAGEN WORDEN Zijn 

 
opnieuw op te slaan: 

a) De ballen die niet normaal konden betwist worden door het feit dat de speler die tussenkwam of zich 

voorbereidde om tussen te komen, gehinderd of verhinderd werd door de onverwachte 

aanwezigheid van een bewegende hindernis (scheidsrechter, persoon die niet aan het spel 

deelneemt,..). 

 

b) De ballen die in de vlucht of met de eerste stuit een bewegende hindernis raken die zich in de 

speloppervlakte bevindt of er de afbakeningen van raakt. 

 

I. UITRUSTING 

 
De truien van de tegenstrevers mogen niet van dezelfde kleur zijn. De spelers van eenzelfde ploeg 

moeten verplicht in dezelfde uitrusting optreden. 

 

J. NOTERING 

 
1) De wedstrijden worden naar 5 gewonnen spellen betwist; om een spel te behalen, moeten er 4 

vijftienen gewonnen worden; 

 

2) Het klassement van de ploegen zal opgesteld worden op grond van de hierna vermelde elementen, 

die afzonderlijk in aanmerking genomen worden en met eerbiediging van de aangeduide volgorde. 

Van zodra een element bepalend is, dient het (dienen de) daaropvolgende niet meer in aanmerking 

genomen te worden. 

 

a. Hoogste aantal overwinningen 

b. Hoogste aantal behaalde spellen 

c. Kleinste aantal toegestane spellen 

d. Hoogste aantal behaalde vijftienen 

e. Kleinste aantal toegestane vijftienen 

f. Uitslagen behaald door de betrokken ploegen onderling. 
 

Voor de kampioenschappen van België wordt het criterium f het tweede criterium, en niet het 

zesde. 

 
K.OPSLAG 

 
De scheidsrechter zal het sein geven voor elke opslag, na er zich van vergewist te hebben dat alle spelers 

hun plaats ingenomen hebben. Elke speler heeft een welbepaalde plaats in de beurtrol van de opslagers. 

Deze plaats mag niet gewijzigd worden in de loop van de wedstrijd. Na elk spel gaat de opslagbeurt over 
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naar de andere ploeg. De opslag gebeurt onderarms en met de blote hand. 

 
L. Elke ploeg bestaat uit twee of drie spelers. Eén wissel per wedstrijd is, op elk ogenblik, toegelaten. 

 
M. Het muurkaatsen kan ook "enkel" gespeeld worden (één tegen één). Eén enkele wijziging aan het 

sportreglement: de speloppervlakte op de grond heeft als zijlijnen deze die met een vette lijn aangeduid 

zijn op de schets. 

 

N. BALLEN 

 
De te gebruiken ballen zijn deze van de “pupillen” of voor het muurkaatsen vervaardigde ballen, die 

eveneens het kenmerk moeten dragen dat werd aanvaard door de NK-FNJP 

 

Art. 25.3 Goedkeuring van de muur 

 
De goedkeuring van de muur behoort tot de taken van de K.E. Vlaanderen op wier grondgebied de muur zich 

bevindt. 

 

Art. 25.4 Deelnemers 

 
Elke aangesloten speler bij één van de beide vleugels mag deelnemen aan een kampioenschap "muurkaatsen". 

Hij moet echter de toelating van zijn maatschappij hebben, behalve wanneer hij opgesteld wordt in een ploeg 

ingeschreven door de maatschappij waarbij hij aangesloten is. Deze toelating zal gegeven worden voor een 

periode van maximum één jaar, maar de maatschappij die afstand doet zal kunnen bepalen dat zij beroep zal 

kunnen doen op haar speler als zij van zijn diensten wenst gebruik te maken om een kaatswedstrijd in open lucht 

te betwisten; in dat geval zal de bedoelde speler zich bij voorrang ter beschikking moeten stellen van zijn 

oorspronkelijke maatschappij, zoniet stelt hij zich bloot aan een effectieve schorsing van 1 tot 3 maand 

voor wat betreft de beoefening van het muurkaatsen. 

 

De toelating zal opgesteld worden in twee exemplaren, te verdelen als volgt: 

 
- - het origineel voor het bondssecretariaat belast met het jeugdbeleid; 
- - 1 exemplaar dat steeds in het bezit van de speler moet zijn. 

 
De spelers moeten hun aansluitingskaart bij elke inrichting voorleggen (de -12-jarigen hun identificatiekaart). 

 
Een speler die alleen aan een kampioenschap "muurkaatsen" wenst deel te nemen, dient ook een 

aansluitingskaart te ondertekenen bij een bestaande maatschappij of bij een K.E. Vlaanderen. 

 

Per seizoen mag eenzelfde speler slechts één keer deelnemen aan de uitschakelingsronden van een 

kampioenschap van België. 

 

Art. 25.5 Bevoegde besturen 

 

De besturen van de vleugels op wier grondgebied de muur zich bevindt, zijn bevoegd om de geschillen te 
beslechten, behalve in de eindfase van het kampioenschap van België: dan is de sportcommissie van de NK- 
FNJP in eerste aanleg bevoegd. Ieder beroep zal behandeld worden door de B.C.van de NK-FNJP, volgens de 
modaliteiten opgenomen in het RIO. 

 

Afmetingen muur, zie volgende blad. 
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HOOFDSTUK XXVI 

BAREMA VAN DE STRAFFEN 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Art. 26.1 Behandeling van de overtredingen door de bevoegde commissies 

 
Elke overtreding wordt behandeld binnen de 40 kalenderdagen, zoniet neemt de beroepscommissie de zaak in 

behandeling en treft de desbetreffende beslissingen op kosten van de tekortkomende commissie. De 

schorsingen vermeld onder de codenummers 113, 116, 117, 149, en 150 van het barema van de straffen gaan 

onmiddellijk in. 

 

De secretaris van de K.E. Vlaanderen zal echter, na afloop van de termijnen voorzien in het reglement van 

inwendige orde, de procedure kunnen in gang zetten die voorzien is in geval van laattijdige betaling en de ermee 

overeenstemmende boete toepassen, zonder een volgende vergadering van zijn bestuur te moeten afwachten. 

 

Art. 26.2 Samenvoeging van straffen 

 
Indien, in het barema, een eerste, tweede, derde, enz... inbreuk voorzien is tijdens eenzelfde speeldag, worden 

al de straffen samengevoegd. Elke inbreuk moet dus AFZONDERLIJK bestraft worden. 

 

Art. 26.3 Boetes, soorten schorsingen - toepassing 

 
De uitgesproken straffen (zowel de boetes als de schorsingen) kunnen, behoudens de onmiddellijke uitsluitingen 

en de schorsingen na de toebedeling van strafkaarten, geheel of gedeeltelijk gepaard gaan met het toekennen 

van een periode van uitstel van maximum 3 jaar; de commissie die de straf oplegt zal nauwkeurig de duur van 

het uitstel bepalen (de datum van einde van het uitstel). Belanghebbende zal het voordeel van het uitstel 

verliezen als hij bestraft wordt met een effectieve schorsing tijdens de uitstelperiode. Belanghebbende wordt van 

het uitstel vervallen verklaard indien hij bestraft wordt met een effectieve schorsing tijdens de duur van het 

uitstel. 

 

De effectieve schorsingen kunnen van tweeërlei aard zijn: 

 

 
- voor een duidelijk vastgestelde periode: in dat geval kan de bevoegde commissie het juiste aantal 

schorsingsdagen afhankelijk maken van de ernst van de feiten en de periode van uitvoering van de straf 

- een vaste schorsing tot aan de vrijwillige verschijning. 

 
Indien een wedstrijd niet begonnen is of stopgezet werd, zal de geschorste speler in dit geval ook geschorst zijn 

op de datum van het spelen of van het voortzetten van bedoelde speeldag. Voor de schorsingen uitgedrukt in 

een periode, zal het bevoegd bestuur de begin- en einddatum van de schorsing moeten aanduiden; deze data 

zijn begrepen in de periode van schorsing. 

 
Voor de definitieve schorsingen die een speler of een scheidsrechter opgelegd worden, wordt de periode tussen 

1 oktober en 31 maart van het volgende jaar buiten beschouwing gelaten met het oog op de vaststelling van de 

schorsingsperiode. Dit houdt evenwel in dat de speler of scheidsrechter tijdens bedoelde periode noch zullen 

mogen kaatsen, noch One Wall spelen, noch als scheidsrechter optreden. 

Voorbeelden: - definitieve schorsing voor één maand:van 30 juni 2011 tot en met 29 juli 2011. 
-definitieve schorsing van drie maanden:van 25 augustus 2011 tot en met 24 mei 2012. 

 
-definitieve schorsing voor zes maanden:van 30 juni 2011 tot en met 29 juni 2012. 

 
- definitieve schorsing voor één jaar:van 01 mei 2011 tot en met 30 april 2013. 

- schorsing voor drie maanden met één maand uitstel:van 24 mei 2011 tot en met 23 

juli 2011, 

en één maand met uitstel tot en met 31 mei 2012. 
- schorsing voor vijftien dagen met uitstel:tot en met 31 augustus 2011. 
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Art. 26.4 Voor wie is het barema van de straffen bedoeld? 

 
Dit barema geldt voor alle leden van de NK-FNJP en aldus ook van de K.E. Vlaanderen.. Elke schorsing is 

algemeen en wordt gelijktijdig toegepast voor de speler, de scheidsrechter en de titularis van een officiële functie. 

Het barema geldt eveneens voor de erkende kaatshandschoenenfabrikanten. 

 
De RvB van de K.E. Vlaanderen heeft de bevoegdheid om het barema aan te passen voor de wedstrijden die 

onder zijn beheer en bevoegdheid vallen (Liga, Gewestelijke en jeugd). 

 

Art. 26.5 Geldboetes in verband met de bondsformulieren of andere bescheiden 

 
De boetes die betrekking hebben op het niet indienen, op het laattijdig indienen of op het overmaken van 

onvolledig of onjuist ingevulde bondsformulieren of andere documenten, worden opgelegd door het bondsbestuur 

dat bedoelde formulieren in eerste instantie moet ontvangen. 

 

Art. 26.6 Straffen opgenomen in het RIO, maar niet specifiek in het barema van de straffen 

 
Alle sancties opgenomen in de verschillende artikelen van het reglement van inwendige orde en die niet vermeld 

zijn in het barema van de straffen, moeten uiteraard ook toegepast worden. 

 

Art. 26.7 Onkosten in verband met een straf 

 
Alle onkosten die voortspruiten uit een inbreuk, zullen ten laste kunnen gelegd worden van de in fout bevonden 

partij(en). Bovendien worden de kosten voor de door de secretaris van de K.E. VLAANDEREN verrichte 

kennisgevingen (en aanmaningen) die betrekking hebben op tuchtmaatregelen, voor de volwassenen (en voor de 

jeugdspelers die in volwassenenverband optreden) belast volgens het barema van het lopende jaar. 

 

Art. 26.8 Overtredingen die de goede werking van de Kaatsentiteit Vlaanderen aantasten 

 
Overtredingen die de goede werking van de K.E. VLAANDEREN aantasten kunnen aanleiding geven tot straffen, 

geldboeten en schorsingen die aan de beoordeling van de bevoegde commissies worden overgelaten. 
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SPELERS–SCHEIDSRECHTERS–MAATSCHAPPIJEN EN 

HUN BESTUURSLEDEN–BONDBESTUREN EN HUN LEDEN 
 

Code- OVERTREDINGEN + Straffen 

Nummers 

 
1 Niet betalen van bijdragen binnen de vastgestelde termijn 

 

Bedrag van de sommen verhoogd met 25% met een minimum van 5€ + schrapping bij weigering van betaling 

 

2 Geen of ontoereikende borgsom 

In staat van schrapping stellen 

 
3 Speler die onder een valse identiteit speelt 
Geldboete van 20 € + vaste schorsing van 1 tot 6 maanden 

4 Inbreuk op artikel 1.4 van hoofdstuk I (geen achting voor de bond, beschadiging imago RvB...) 

Schorsing voor minimum 8 dagen en gaande tot de schrapping. 

 
5 Laattijdig antwoorden aan bondsbesturen, laattijdig overmaken van documenten of geen gevolg 

geven aan oproepingen uitgaand van een bondsinstantie 

Boete van € 50 

Indien het antwoorden of het overmaken niet gebeurt binnen de twee maand, zal hogervermelde boete 

verdubbeld worden. Voor een speler, scheidsrechter, lid van een bestuur van een maatschappij, een 

bondsbestuur, coach: bovenop voor bedoelde geldboete, een vaste schorsing tot vrijwillige verschijning voor het 

bevoegde bestuur; mocht hij opgeroepen worden als partij in het geding. 

 
6 Niet opsturen, binnen de vastgestelde termijn, van het scheidsrechters verslag 

boete van € 10 

 
7 Niet opsturen van het scheidsrechters verslag 
Boete van € 30 

8 Onvolledig ingevulde bondsformulieren behoudens scheidsrechter verslagen 
Boete van € 10 

9 Gebruik van niet reglementaire documenten 
Boete van € 25 

10 Vervalsing van een gehomologeerde aansluitingskaart of gebruik van een vervalste 

aansluitingskaart of van ieder ander vervangend document 

Boete van € 250 + schorsing voor 8 dagen tot 6 maand 

 
11 Omkoping 

daad van omkoping (voorkennis of waaraan een lid van de K.E. VLAANDEREN deel had) 

schorsing van één jaar tot schrapping 

 
maatschappij wiens verantwoordelijkheid betrokken is bij een daad van omkoping 

voor de ploeg van die maatschappij die bij die daad van omkoping voordeel heeft/gehad zou 

moeten hebben, verwijzing naar de laatste plaats van de eindrangschikking van het 

kampioenschap waarin de overtreding is begaan + boete van een bedrag gelijk aan het bedrag 

van de borgsom van de maatschappij + nietigverklaring van haar uitslagen in dat 

kampioenschap 

 
12 Afleggen van verklaringen in het openbaar omtrent een vermeende omkopingszaak, zonder het 

vooraf schriftelijk te melden aan het bevoegd bondsbestuur 

Boete van € 250 
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13 Onbehoorlijk gedrag / Onsportief gedrag 

Boete van € 50 + schorsing van zeven dagen tot één maand 

 
14 Beledigingen of bedreigingen 

Boete van € 150 + schorsing van drie maanden tot één jaar 

 
15 Geduw 

Boete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele schrapping 

 
16 Slagen en/of verwondingen 

Boete van € 500 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot drie jaar + eventuele schrapping 

 
17 Bewerken van de kaatsbal met de voet of met de hand op om het even welk oppervlak 
Boete van € 15 

18 Niet doorgeven, onmiddellijk na de wedstrijd, van de uitslagen en/of de technische fiches 

overeenkomstig de onderrichtingen van het bevoegd comité 

Boete van € 25 

 
19 Maatschappij die de sommen niet betaalt verschuldigd aan een bondsbestuur of aan een 

andere maatschappij (waarvan sprake in artikel 12.14 van hoofdstuk XII) 

In staat van schrapping stellen 

 
20 Maatschappij (club) al dan niet verontschuldigd afwezig op de Algemene Vergadering van de vzw 
Kaatsentiteit Vlaanderen 

Boete € 150 

21 Maatschappij die de beschikkingen inzake het aantal op te stellen ploegen in de reeks 

"jongeren" niet naleeft, de verplichting om een ploeg op te stellen in de afdeling "gewestelijke" en 

"jongeren" (z. art. 12.5 hfdst XII) worden als volgt beboet: 

 
-Per ontbrekende officieel ingeschreven jeugdploeg in Nationale 1: max.€ 2.500 

-Per ontbrekende officieel ingeschreven jeugdploeg in Nationale 2: max. € 1.200 

-De maatschappijen van Nationale 1 die geen tweede ploeg opstellen: max. € 2.500 

-Een maatschappij in de Ligareeks die geen jeugdploeg ingeschreven heeft : max. € 325 

 
22 Voorbehouden 

 
23 Niet toegelaten spelerswissel 
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 25 

24 Maatschappij die een niet gekwalificeerde speler opstelt 
Boete van € 100 

024bis Niet gekwalificeerde speler 

Boete van € 25 
 

25 Maatschappij die een speler van een andere maatschappij opstelt zonder de toelating van 

deze laatste 
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100 

26 Speler die optreedt als plaatsvervanger zonder officiële toestemming van zijn 

maatschappij 

Boete van € 40 
 

27 Voorbehouden 

 
28 Speler die optreedt met een selectie op nationaal vlak zonder officiële toelating van zijn 

maatschappij 

Boete van € 40. 
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29 Speler die zonder geldige reden weigert gevolg te geven aan een selectie voor een 

internationale wedstrijd 

Verbod (op straffe van beschouwd te worden als niet-gekwalificeerde speler) om opgesteld te worden 

de dag(en) waarop de selectie een wedstrijd moet spelen en wanneer de geselecteerde spelers door 

verplichtingen voortvloeiend uit die selectie belet zijn + schorsing van 7 dagen tor één maand. 

30 Maatschappij die een plaatsvervanger opstelt in de gevallen waarin dit niet toegelaten is 
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100. 

31 Speler die optreedt als plaatsvervanger in de gevallen waarin dit niet toegelaten is 
Boete van € 40 

 
32 Maatschappij die een toelating tot vervangen aflevert die in strijd is met het reglement van 
inwendige orde 

Boete van € 100. 

 
33 Kaatsbaan of voorziene bijhorigheden niet in orde 
Boete van € 50 

34 Gebrekkige inrichting 
Boete van € 50 

 
35 Geen elektronische weegschaal 

Kampioenschapswedstrijden, Beker van België en Beker van de K.E. Vlaanderen, tornooien,enz.: niet 

verklaard forfait 

Andere inrichtingen: boete van € 50. 

 
36 Geen plaatselijk reglement in geval van een niet reglementaire kaatsbaan 
Boete van € 50. 

 

37 Plaatselijk reglement niet ter beschikking gesteld van de scheidsrechter vóór de wedstrijd 

Boete van € 30 

 
38 Plaatselijk reglement niet aangeplakt 
Boete van € 30 

39 Laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek van de afgevaardigde op de kaatsbaan 
Boete van € 30 

40 Geen afgevaardigde op de kaatsbaan 
Boete van € 100 

41 Afgevaardigde op de kaatsbaan zonder armband of zonder identiteitskaart 
Boete van € 30. 

42 Niet conforme kleedkamers 
Boete van € 100 

43 Maatschappij die een ploeg opstelt waarvan de uitrusting niet voldoet aan de beschikkingen 

vervat in het RIO 

Boete van € 75 

 
44 Maatschappij die een speler opstelt waarvan de uitrusting niet voldoet aan de beschikkingen 

hieromtrent in het RIO 
Boete van € 5,00 tot € 10,00 

45 Inrichter die de beschikkingen niet naleeft van artikel 20.27 van hoofdstuk XX (niet-naleving van 

de volgorde van de wedstrijden op finaledagen met drie tot vier ploegen) 

Boete van € 200 

 
46 Inrichter die geen scheidsrechters boek ter beschikking stelt 
Boete van € 60 

47 Inrichter die een afwezige scheidsrechter niet vervangt 
Niet verklaard forfait + desgevallend uitbetaling aan elke ploeg van de prijs voorzien in geval van overwinning, 
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48 Inrichter die niet zorgt voor de bescherming van de scheidsrechter(s), spelers en/of de 
bondsverantwoordelijken 

Boete van € 200 
 

49 Afgevaardigde op de kaatsbaan (+ bij de jeugd: bezoekende afgevaardigde of coach) die vergeet 

het scheidsrechters verslag te ondertekenen of het laattijdig ondertekent 

Boete van € 10 
 

50 Kapitein die vergeet het scheidsrechters verslag te ondertekenen of die het laattijdig ondertekent 

Boete van € 15 (behoudens voor een minderjarige speler). 
 

51 Scheidsrechter die zijn verslag niet ondertekent 
Boete van € 15 

52 Afgevaardigde op de kaatsbaan die weigert het scheidsrechters verslag te ondertekenen 
Boete van € 50 

53 Kapitein die weigert het scheidsrechters verslag te ondertekenen 

Boete van € 50 

54 Aanbrengen van vermeldingen op het scheidsrechters verslag door een persoon die hiertoe niet 

bevoegd is 

Boete van € 50 

 
55 Inrichter die kaatsballen ter beschikking stelt die niet toegelaten zijn door het reglement van 

inwendige orde 

Boete van € 250 + niet verklaard forfait + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van de prijs voorzien in geval 

van overwinning + onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige scheidsrechter(s), als de inrichter niet 

beschikt over kaatsballen die toegelaten zijn door het reglement van inwendige orde en de wedstrijd wordt niet 

gespeeld 

 

56 Inrichter die geen kaatsballen ter beschikking stelt 

Niet verklaard forfait + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van de prijs voorzien in geval van overwinning + 

onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige scheidsrechter(s) 

57 Speler die een kaatsbal gebruikt die niet toegelaten is door het reglement van inwendige orde 
Verlies van het aan de gang zijnde spel + schorsing voor 1 tot 3 weken 

58 Speler die een reglementaire kaatsbal neemt ter vervanging van deze die hem door de 

scheidsrechter werd gegeven 

Verlies van het aan de gang zijnde spel + een boete van € 10 
 

59 Spelerswissel zonder melding door de kapitein aan de scheidsrechter 
Boete van € 20 

 

60 Wedstrijdkalender gewijzigd zonder toelating van de bevoegde commissie 

Kampioenschapswedstrijden: niet verklaard forfait voor alle betrokken ploegen 

Andere inrichtingen: boete van € 50 

61 Wijziging van het aanvangsuur van een speeldag zonder toelating van de bevoegde commissie 
Kampioenschapswedstrijden: boete van € 50 
Andere inrichtingen: boete van € 30 

62 Wedstrijd uitgesteld zonder toelating van de bevoegde commissie 

Boete van € 100 
 

63 Laattijdig begin van een wedstrijd 
Boete van € 50 voor elke in fout zijnde ploeg 

64 Laattijdige aankomst van een speler, die zich binnen de toegelaten tijdspanne aanmeldt bij de 

scheidsrechter 

Boete van € 20 

 
65 Laattijdige aankomst van de scheidsrechter 
Boete van € 20 
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66 Ploeg die zich een half uur na het voorziene aanvangsuur van de wedstrijd niet in 

uitrusting bevindt op de kaatsbaan (één uur voor vriendschappelijke wedstrijden waarvoor 

slechts 2 ploegen aangeworven zijn) 

Verbod tot deelneming aan de speeldag + sancties voorzien in geval van niet-verklaard forfait 
 

67 Speler die het terrein verlaat zonder melding aan de scheidsrechter, behalve als hij een billijke 

reden heeft 
 

Boete van € 50 + niet meer gekwalificeerd voor het vervolg van de speeldag 
 

68 Verlaten van het spel door de volledige ploeg 
Niet verklaard forfait 

69 Inrichten op een kaatsbaan die niet erkend is door de bevoegde commissie 
Boete van € 100 

70 Inrichten van wedstrijden zonder het akkoord van de bevoegde commissie 
Boete van € 100 

 

71 Niet opstellen van de verbintenis 
Boete van € 100 + in voorkomend geval, schadeloosstelling aan de benadeelde partij(en) 

 

72 Niet reglementaire verbintenis bij het inrichten van wedstrijden 
Boete van € 100 

73 Voorbehouden 
 

74 Onregelmatige samenstelling van een ploeg 
Verlies van de punten, spellen en vijftienen + een boete van € 100. 

75 Deelname door een niet-gekwalificeerde ploeg van 1
e 

Nationale aan een andere wedstrijd de 

dag van de finale van de Beker van België, van de finale van een tornooi, van de Super Cup en van de 

speeldag op de Grote Markt van Brussel 

Boete van € 300 
 

76 Niet toegelaten vervanging van de oorspronkelijk voorziene ploegen. 

Boete van € 50 + uitbetaling van de 1
ste 

prijs aan elke benadeelde ploeg 

77 Deelname door een ploeg aan een vriendschappelijke wedstrijd de dag waarop ze 

gekwalificeerd is voor een halve finale of een finale die niet betwist kon worden op de voorziene dag 

Niet verklaard forfait 

 

78 Gebruik van een luidspreker tussen het begin en het einde van een spelfase 
Boete van € 40 

79 Forfait van de bezoekende ploeg(en) 

Verlies van de te betwisten punten, spellen en vijftienen voor de falende ploeg(en) + bedrag boete jaarlijks 

vastgesteld door de RvB. (3/4 voor de benadeelde ploeg(en) en 1/4 voor het comité dat uitspraak doet) + indien 

er niet kan gespeeld worden, onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige scheidsrechter(s) en, in 

voorkomend geval, schadeloosstelling aan de inrichter + eventueel, terugbetaling aan de aannemende 

maatschappij indien de speeldag uitbesteed is. Als het forfait zich voordoet in de eindronde van de 

kampioenschappen van België (uitschakelingsrondes en finales), worden deze geldboetes verdubbeld. 

079bis Forfait van de bezoekende ploeg voor wedstrijden van de schiftingen of finale van de Beker van 

Vlaanderen  (ook Sporta-Cup) en andere tornooien 

Boete € 250 en € 125 resp. voor Volwassenen en Jeugd voor de Beker van Vlaanderen (ook Sporta-Cup) 

Boete € 150 en € 75 resp. voor Volwassenen en Jeugd voor andere tornooien. 

80 Forfait van de inrichtende maatschappij 

Verlies van de te betwisten punten, spellen en vijftienen + uitbetaling aan elke benadeelde ploeg van de 

onkostenvergoeding voorzien in geval van overwinning + de onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige 

scheidsrechter(s) en een boete gelijk aan 1/4 van het bedrag voorzien in geval van een niet verklaard forfait, ten 

bate van het bevoegd bondsbestuur Als het forfait zich voordoet in de eindronde van de kampioenschappen van 

België (uitschakelingsrondes en finales), worden deze geldboetes verdubbeld. 
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81 Algemeen forfait van de maatschappij 

Boete gelijk aan het drievoudige van het bedrag van de borgsom van de maatschappij. 

82 Algemeen forfait van een ploeg 

Boete gelijk aan het bedrag van de borgsom voorzien voor de afdeling van de falende ploeg (boete 

vermenigvuldigd met drie voor een ploeg ingeschreven in nationale). 

Verdeling: 75% voor de benadeelde ploeg(en) en 25% voor het bevoegde bestuur 

 
 

83 Niet gespeelde kampioenschapswedstrijd 

Niet verklaard forfait voor elke betrokken maatschappij + onkostenvergoeding verschuldigd aan de aanwezige 

scheidsrechter(s) 
 

84 Daad van kwaadwilligheid (z. art. 21.17 hfdst XXI) 
 

Schadeloosstelling in contanten vastgesteld door de bevoegde commissie + boete van € 100 voor de 

maatschappij die zich aan de daad van kwaadwilligheid schuldig maakte 
 

85 Weigering om deel te nemen aan de eindronde van een nationaal kampioenschap 

- In de reeks “Nationale”: boete van € 1500 

- In de reeks “Gewestelijke”: boete van € 500 

- In de reeks “jongeren”: boete van € 100 
 

86 Weigering om deel te nemen aan een tornooi aan de Beker van België bij de "volwassenen" of 

aan de Super Cup 

Boete van € 1.000 
 

87 Weigering om deel te nemen aan de Beker van België of aan de Super Cup bij de "jeugd" 
Boete van € 100 

 

88 Weigering om deel te nemen aan een Nationale Dag Jongeren  erkend door de NK-FNJP 

Boete van € 150. 

 
89 Voorbehouden 

90 Voorbehouden 

 
91 Voorbehouden 

 
92 Voorbehouden 

 
93 Niet bevestigen, door de betrokken maatschappij en binnen de gestelde termijn, van een 

voorbehoud 

Nietigheid van het voorbehoud + een boete van € 40 
 

94 Speler die een verfrissing gebruikt op een ogenblik dat het niet toegelaten is of die rookt of 

alcoholhoudende dranken gebruikt tijdens de wedstrijd 

a)tijdens het spel: verbod om aan het lopende spel deel te nemen; 

b)tussen twee spellen in: verbod om aan het eerstvolgende spel deel te nemen; 

-als hij de opslag moet doen op dat ogenblik: zijn ploeg verliest met blanco spel, ongeacht de 

situatie (a of b); 

-als hij onbehoorlijk deelneemt na gedronken of gerookt te hebben, wordt hij beschouwd als niet- gekwalificeerd 

speler 
 

95 Geschorste speler ingeschreven op het scheidsrechters verslag, zonder een geldig opschortend 

beroep te hebben ingediend 
Boete van € 150 + niet gekwalificeerd + schorsing voor 1 tot 3 maand 

96 Geschorste speler die de functie van scheidsrechter uitoefent 
Boete van € 75 per optreden 

97 Geschorste scheidsrechter die optreedt als speler 
Boete van € 75 per optreden 
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98 Aangeduide scheidsrechter die optreedt als speler 
Boete van € 75 

 

99 Poging tot niet-toegelaten dubbele aansluiting van een speler 
Een aangesloten speler bij een maatschappij, die een aansluitingsdocument tekent bij een andere maatschappij 
zonder dat deze speler zijn vrijheidsaanvraag indient volgens de modaliteiten beschreven in het RIO, noch zijn 
overgang bekomt (met akkoord van beide maatschappijen): boete € 1000 (in nationale 1 en 2) en boete € 500 (in 
Liga, Gewestelijke en kadetten). 

 
Indien dezelfde speler in herhaling valt voor deze feiten, zal deze boete verdubbeld worden bij een tweede poging 
en verdriedubbeld vanaf een derde poging. 

100 Speler die betrapt wordt op doping of weigert om een anti-dopingcontrole te ondergaan 
In de Vlaamse Gemeenschap wordt de op dat niveau getroffen sanctie op gelijke wijze door de K.E. Vlaanderen 
toegepast jegens elke speler die gecontroleerd is op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap. 
Boete van € 500 + schorsing. 

 
101 Speler die zijn aansluitingskaart niet of laattijdig afgeeft (-12-jarigen: identificatiekaart) Speler die 
een fotokopie van een identificatiecertificaat voor een handschoen voorlegt 

Boete van € 10 
 

102 Voorbehouden 

 
103 Speler die weigert zijn identiteitskaart voor te leggen (-12-jarigen: identificatiekaart) 
Boete van € 40 

104 Samenstelling van de ploegen in tornooien 

Wanneer een ploeg die deelneemt aan een uitschakelingsronde of een finale van een tornooi niet minstens vier 

basisspelers opstelt uit de spelers ingeschreven op het Eénheidsformulier in de afdeling van de aangeworven 

ploeg, loopt  zij een geldboete op van € 500  per ontbrekende speler ten bate van de tornooi-inrichter. 
 

105 Wisselspeler die niet aanwezig is op het ogenblik dat op hem een beroep wordt gedaan of die zijn 

uitrusting uittrekt tijdens de wedstrijd of zijn plaats verlaat zonder de scheidsrechter daarover in te 

lichten, behoudens wettige reden 
Geldboete van € 25 + diskwalificatie voor het vervolg van de speeldag. 

106 Speler die de kaatsbal wegschopt voor of tussen de eerste en de tweede stuiting 

Gele kaart + strafvijftien + bij herhaling schorsing van één dag tot één maand. 
 

106bis   Speler die de kaatsbal wegschopt na de tweede stuiting 

Gele kaart + bij herhaling schorsing van één dag tot één maand 
 

107 Kapitein zonder armband of armband gedragen op een niet reglementaire manier 
Boete van € 25 

 

108 Speler die de kaatsbal niet al rollend terugstuurt na het einde van een spelfase 
Eerste inbreuk: boete van € 10 + strafvijftien 

-voor elke volgende inbreuk tijdens eenzelfde speeldag: boete van € 25 + strafvijftien. 

Als het spel reeds toegewezen is, wordt de toe te passen boete verdubbeld. 

109 Voorbehouden 

 
110 Vrijwillige vernietiging van het materiaal 
Boete van € 50 + herstellingskosten + schorsing van één maand tot één jaar 

 
 

111bis Aanbieden of gebruiken van een niet-reglementaire handschoen (enkel wat betreft de afstanden 

tussen de perforaties en de maximumbreedte van de handschoen) 

Eerste overtreding: onmiddellijke inbeslagneming van de handschoen tot aan het einde van het seizoen + 

geldboete van € 50 

Tweede overtreding (binnen een periode van twee jaar vanaf de eerste inbreuk): onmiddellijke inbeslagneming tot 

aan het einde van de speeldag + schorsing voor één speeldag van het kampioenschap + een geldboete van € 

100 

Derde en volgende overtreding (binnen een periode van twee jaar vanaf de tweede inbreuk): onmiddellijke 

inbeslagneming tot aan het einde van de speeldag + schorsing voor één speeldag van het kampioenschap + een 

geldboete van € 400 
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111ter Aanbieden of gebruiken van een niet-reglementaire handschoen (enkel voor wat betreft het 

toegelaten gewicht) 

Gewicht van 181 gr tot en met 185 gr: onmiddellijke inbeslagneming tot aan het einde van de speeldag + 

geldboete van € 50 

 

Gewicht van 186 gr tot en met 190 gr: onmiddellijke inbeslagneming tot aan het einde van de speeldag + 

schorsing voor één speeldag van het kampioenschap + geldboete van € 100 

Gewicht van 191 gr tot en met 200 gr: onmiddellijke inbeslagneming en overmaken van de handschoen aan de 

bevoegde commissie + schorsing voor drie speeldagen van het kampioenschap + geldboete van € 200 

Meer dan 200 gr: onmiddellijke inbeslagneming en overmaken van de handschoen aan de bevoegde commissie 

+ schorsing voor drie speeldagen van het kampioenschap + geldboete van € 350 
 

112 Aanbieden of gebruiken van een niet reglementaire kaatshandschoen (met uitzondering van een 

overgewicht of van een te grote afstand tussen de perforaties of van een overschrijding van de 

maximumbreedte) 

Onmiddellijke inbeslagneming en overmaken aan de bevoegde commissie + een boete van € 150 + een 

schorsing voor 1 kampioenschapswedstrijd tot een periode van 1 maand 
 

112bis  Doorverkoop van een niet-reglementaire handschoen die afgekeurd is door de sportcommissie 

of door de bevoegde controleur van de K.E. Vlaanderen 

Verplichting voor de verkoper om de opbrengst van de verkoop terug te storten aan de koper + geldboete van € 

100 + definitieve schorsing voor één tot vijf weken 
 

113 Speler die het nazicht of de inbeslagneming van zijn kaatshandschoen weigert of verhindert of die 

weigert zijn handtekening te plaatsen op de sluitklep van de omslag waarin zijn inbeslaggenomen 

kaatshandschoen gestopt werd 

Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een boete van € 250 + een schorsing voor een periode 

van 1 maand tot 1 jaar (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk) 
 

114 Speler die een kaatshandschoen, vervalst door een erkende handschoenenfabrikant of door een 

andere speler (met inbegrip van die speler), aanbiedt of gebruikt 
Eerste overtreding: 3 maanden vaste schorsing 
Bij herhaling: 6 maanden vaste schorsing 

In beide gevallen krijgt de speler een geldboete opgelegd van €250 + onmiddellijke inbeslagname van de 

handschoen + voor zijn ploeg, verlies van de wedstrijd met forfaitscore (zonder toepassing van de geldboete 

voor het forfait voor de maatschappij). 
 

115 Speler die van de scheidsrechter een document F22 gekregen heeft voor een te herstellen 

handschoen, die zich niet met zijn herstelde handschoen en het passende getuigschrift aanbiedt 

voor de bevoegde commissie en binnen de opgelegde termijn of na de beslissing genomen te 

hebben om zijn handschoen niet te laten herstellen, het document F22 niet doorstuurt naar het 

secretariaat van de bevoegde commissie met de vermelding "afgekeurde handschoen" binnen de 

vastgestelde termijn 

Geldboete van € 20 + betrokken handschoen ambtshalve afgekeurd na 30 kalenderdagen volgend op de 

datum waarop de scheidsrechter het document F22 verstrekte 
 

116 Speler die betrapt wordt met een vreemd voorwerp in zijn kaatshandschoen 

Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een schorsing voor 1 maand tot 3 maand + een 

boete van € 100 (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk) 

117 Speler die een kaatshandschoen gebruikt die vóór de wedstrijd niet voor nazicht aangeboden 

werd aan de scheidsrechter (s) of die op het scheidsrechtersverslag van de speeldag reeds 

ingeschreven is op naam van een andere speler 

Verbod om de wedstrijd aan te vatten of verder te zetten + een schorsing voor 1 maand tot 3 maand + een 

boete van € 100 (deze schorsing gaat in vanaf de vaststelling van de inbreuk) 
 

118 Kaatshandschoen zonder rijgsnoer of rijgsnoer op een niet reglementaire wijze gedragen tijdens 

de wedstrijd 
Boete van € 10 per vastgestelde inbreuk tijdens eenzelfde speeldag 

119 Aanbieding of gebruik van een kaatshandschoen waarvan het nummer onleesbaar is 
Boete van € 20 
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120 Uitdoen van zijn kaatshandschoen vóór een controle op de kaatsbaan 

Boete van € 20. 

 
 

121 Speler die een kaatshandschoen aanbiedt of gebruikt, vervaardigd of hersteld door een niet 

erkende handschoenfabrikant 

Vervaardiging: schorsing voor één jaar + geldboete van € 200 

Herstelling: geldboete van € 20 (behalve indien het  herstellen van de naad betreft) 

122 Voorbehouden 

 
123 Spelers die armbanden dragen waarin vreemde stoffen of voorwerpen verborgen zijn 

waarmee de opslag versterkt kan worden 

Boete van € 20 
 

124 Speler die al dan niet opzettelijk een niet-toegelaten handschoen voorlegt in de afdeling waarinhij 

gaat optreden 

Verbod om met die handschoen te spelen (feit dat opgenomen wordt in het scheidsrechters verslag) + 

geldboete van € 25 

 
124 bis Speler die een niet-toegelaten handschoen gebruikt (gebruikt heeft) in de afdeling waarin hij 

speelt (heeft gespeeld) 

die geen gevolg geeft aan de beslissing van de scheidsrechter en toch die verboden handschoen gebruikt of 

gebruikt heeft tijdens die speeldag, mocht de scheidsrechter nagelaten hebben hem te verbieden met die 

handschoen te spelen 

Speler wordt als niet-speelgerechtigd beschouwd voor die speeldag + geldboete van € 50 + schorsing voor 

één week tot een periode van één maand + toepassing van ambtswege van code 024 voor de maatschappij 

(een niet- speelgerechtigde speler opstellen) 

 
125 Speler die verwisselt van kaatshandschoen in de loop van een spel 
Strafvijftien + boete van € 20 

125 bis Speler die van handschoen wisselt zonder toelating van de scheidsrechter / Speler die zijn 

handschoen(en) niet op de plaats legt aangeduid door de scheidsrechter / Andere inbreuk op de 

handschoenenreglementering van het RIO. 
Strafvijftien + geldboete van €20 

126 Scheidsrechter die de kaatsbaan niet controleert voor de wedstrijd en/of niet de aanpassingen laat 

uitvoeren die hij nodig acht of die zich niet vergewist van de aanwezigheid van de nodige toebehoren 

Boete van € 10 

 
127 Scheidsrechter die zijn functie uitoefent in een niet reglementaire uitrusting 

Boete van € 20 

 
128 Voorbehouden 

 
129 Scheidsrechter die laattijdig afzegt voor een wedstrijd 
Boete van € 30 

130 Niet gerechtvaardigde afwezigheid van de scheidsrechter op een wedstrijd 
Boete van € 50 

131 Scheidsrechter die de voorziene duurtijd van een rustperiode niet in acht neemt 
Boete van € 10 per inbreuk tijdens eenzelfde speeldag 

 

132 Scheidsrechter die een wedstrijd definitief stopzet ingevolge de slechte weersomstandigheden 

zonder de reglementair voorziene wachttijd in acht te nemen of die een wedstrijd stopzet zonder de 

feiten die aan de grondslag lagen van deze beslissing omstandig te vermelden 
Boete van € 25. 

133 Scheidsrechter die een onvolledig of een administratief onjuist verslag opstelt 
Boete van € 10 
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134 Scheidsrechter die de inbreuken i.v.m. gedrag van de spelers op de kaatsbaan m.b.t. roken of 

gebruik van alcoholhoudende dranken en/of dorst lessen buiten de daartoe voorziene tijdstippen niet 

omstandig vermeldt in zijn verlag 

Boete van € 25 

 

 
135 Scheidsrechter die geen omstandig verslag overmaakt na incidenten 

Boete van € 30 

 
136 Scheidsrechter die geen nazicht doet van identiteitskaart (of de identificatiekaarten van de - 

12-jarigen) 

Boete van € 25 
 

137 Scheidsrechter die geen of geen voldoende nazicht doet van de kaatshandschoenen 
Boete van € 30 

 
138 Scheidsrechter die een niet reglementaire kaatshandschoen niet in beslag neemt of die de 

naam niet vermeldt van een speler die zijn kaatshandschoen weigert af te geven 

Boete van € 100 + schorsing voor 1 tot 3 maand. 

 
139 Scheidsrechter die de datum en zijn paraaf niet aanbrengt op de kaatsballen vooraleer deze 

gebruikt worden 

Boete van € 10 

 
140 Scheidsrechter die valse gegevens inschrijft omtrent de identiteit van een speler 
Geldboete van € 50 + vaste schorsing van 6 maanden 

141 Scheidsrechter die de naam van een niet aanwezige speler inschrijft op het scheidsrechters 

verslag 

Boete van € 50 
 

142 Aanwezige scheidsrechter die zich niet aangeboden heeft bij de afgevaardigde op de 

kaatsbaan in geval van afwezigheid van de officiële scheidsrechter 

Boete van € 25 

 
143 Scheidsrechter die de voorgeschreven formaliteiten niet volgt bij het in beslag nemen en 

overmaken van een kaatshandschoen 

Boete van € 30 

144 Scheidsrechter die de beschikkingen niet naleeft i.v.m. roken of gebruik van alcoholhoudende 

dranken en/of dorst lessen buiten de daartoe voorziene tijdstippen 

Boete van € 15 
 

145 Speler die het identificatiecertificaat van zijn handschoen NIET voorlegt 

Boete van €10 
 

146 Vermelden van een vervalste uitslag op het scheidsrechters verslag 

Boete van € 100 + schorsing voor 3 maanden 

147 Voorbehouden 

 
148 Onsportief gedrag van de supporters van een maatschappij 
Boete van € 250 

149 "Gele" kaart 

Zodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor één 

kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart. Dezelfde sanctie geldt voor de 

speler die als "vervanger" opgesteld wordt. Twee gele kaarten, opgelopen heeft tijdens dezelfde speeldag, 

hebben de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 

150 "Rode" kaart 

Bij elke "rode" kaart, onmiddellijke uitsluiting van de speler + geldboete van € 50 + definitieve schorsing voor 

een kampioenschapswedstrijd. Dezelfde sanctie geldt voor de speler die als "vervanger" opgesteld wordt. 
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151 Scheidsrechter die het ontbreken van het identificatiecertificaat niet in zijn verslag vermeldt: 

Boete van € 20 

 
 
 
 
 

Opgemaakt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de K.E. Vlaanderen op  24 november 2014 


