GEBRUIK HANDSCHOENEN - SEIZOEN 2022
NATIONALE 1 - 2 - 3
Voor het seizoen 2022 zal enkel de handschoen types 2020 - 2021 en 2022 nog toegestaan worden
in de reeksen Nationale 1 - 2 - 3.
De handschoen types 2020 en 2021 (met certificaat 2020 en/of 2021) dienen opnieuw gecontroleerd
te worden in 2022 voor spelers van Nationale 1 en 2 . De herkeuring geldt dus niet voor spelers van
Nationale 3 !. Als de handschoen terug voldoet aan de controlevoorwaarden zal een nieuw certificaat
2022 afgeleverd worden aan dezelfde speler.
De volgende 5 criteria dienen minimum gerespecteerd te worden bij de controle:
- de 4 vingers dienen de vingergaten "volledig" te vullen
- 90 mm dient gemeten te worden met het meetstuk van de NK-FNJP.
- er is een tolerantie van 17 mm - 20 mm voor het meten vanaf de hoogte van
het vingerkootje volgens meetstuk NK-FNJP
- versterking (de breedte van de hand +max . 10 mm).
- in de richting van de hoogte moeten de tegenoverliggende zijden van de versterking
parallel zijn over de ganse lengte.
Deze VIJF criteria zijn dus de uitgangspunten voor de goedkeuring en de registratie van de
handschoen.
De handschoenen moet tevens voldoen aan de bepalingen, beschreven in het lastenboek 2022 (idem
2021, te raadplegen op website NK-FNJP).
Het origineel handschoenencertificaat, afgeleverd in 2022, is een goedkeuringsbewijs dat enkel dient
om de speler ertoe in staat te stellen om zijn handschoen(en) te laten inschrijven op het
scheidsrechtersblad vóór de wedstrijd.
Een technische commissie, onder de bevoegdheid van de NK-FNJP, zal gerichte en onaangekondigde
controles uitvoeren vóór, tijdens of na de wedstrijd in Nationale 1 - 2 - 3.
De handschoenencontroles zullen plaatsvinden in de verschillende regio's , ook in Vlaanderen, doch
steeds onder de bevoegdheid van de NK-FNJP. De controleurs worden aangeduid door de NK-FNJP.
De data van de handschoenencontroles zullen gepubliceerd worden op dezelfde website onder de
rubriek "handschoenencontroles 2022".
Tarieven voor de controles in 2022:
-Alle handschoenencontroles tijdens de globale controles zijn GRATIS.
-Vanaf 1 mei 2022 bij de individuele controle : 5 € per handschoen.
... De spelers moeten ten laatste op 15 april 2022 in het bezit zijn van een geldig
handschoenencertificaat.
OPGELET ! Alle handschoenen (type 2020 en 2021) van spelers die uitkwamen in de Liga of
Gewestelijke reeksen in 2020 en 2021 en die in 2022 in Nationale 1 en 2 aantreden zullen ook
opnieuw hun handschoen ter controle moeten aanbieden.
De speler zelf kiest de regio waar hij zijn handschoen(en) ter controle aanbiedt voor het bekomen
van een handschoenencertificaat.
Vanaf 1 mei 2022 zullen individuele controles mogelijk zijn en dit na afspraak met een bevoegd
controleur van de NK-FNJP (koepel).

KAATSENTITEIT VLAANDEREN
Alleen handschoenen type 2017 en later mogen gebruikt worden in de reeksen BEVORDERING,
GEWESTELIJKE en KADETTEN in Vlaanderen (ook in Wallonië). Bij overname van een handschoen zal
dus alleen het type "2017 en later" mogen aangeboden worden ter controle.
Alleen de NIEUWE en/of OVERGENOMEN handschoenen dienen ter controle en registratie
voorgelegd te worden. Deze controles zijn gratis tijdens de globale controles. Voor de
individuele controles vanaf 1 mei 2022 is het tarief 5 € per handschoen.
Bij de overname van een handschoen moet de nieuwe eigenaar de handschoen laten controleren en
moet hij het origineel certificaat van de vorige eigenaar voorleggen bij de controle.
Tevens moet de overgenomen handschoen voldoen aan de grootte en de vorm van de hand van de
nieuwe eigenaar (4 vingers vullen de vingergaatjes).
OPGELET !! De spelers moeten ten laatste op 15 april 2022 in het bezit zijn van een geldig
handschoenencertificaat.
De globale controles (voor Nationale1-2-3, Bevordering - Gewestelijke en Kadetten) gebeuren te
9300 Aalst, lokaal Volkshuis, Houtmarkt, 1.
De data van de controles zullen tijdig medegedeeld worden.
Vanaf 1 mei 2022 zullen er individuele controles mogelijk zijn op afspraak. Deze controles zijn
betalend ( tarief : 5 € per handschoen).
MINIEMEN, PUPILLEN en PREPUPILLEN
Ter herinnering : de handschoenen dienen NIET gecontroleerd te worden. Alleen het maximum
gewicht van 180 gr. voor de handschoen is van toepassing.
Er wordt aan de clubleiders en coaches gevraagd hun verantwoordelijkheid op te nemen en te
verbieden dat hun spelers met onregelmatige of te grote handschoenen spelen. Op lange termijn zal
dat zijn vruchten afwerpen op de kaatskwaliteiten van de spelers.
Maar....de miniemen die aantreden (vast of occasioneel) bij de volwassenen moeten wél hun
handschoen ter controle aanbieden ten einde een handschoenencertificaat te bekomen. Dit
certificaat dient alléén voorgelegd te worden bij de wedstrijden voor volwassenen waaraan zij
deelnemen.
TER INFO....Een meer uitgebreide beschrijving van de handschoen vinden jullie op onze website
www.kaatsentiteitvlaanderen.be
Marcel De Tant - Kaatsentiteit Vlaanderen
25/02/2022

