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A&B klasseA&B klasse  

Dantumadeel

13 mei Broeksterwoude

 

Leeuwarden

18 mei Leeuwarden

 

Waadhoeke

18 mei Winsum

 

Súdwest Fryslân

25 mei Folsgare/Makkum

 
 
 

  
VoorrondesVoorrondes

   PROVINCIAALPROVINCIAALPROVINCIAAL   
SCHOOLKAATSSCHOOLKAATSSCHOOLKAATS    
KAMPIOENSCHAPKAMPIOENSCHAPKAMPIOENSCHAP

Per gemeentePer gemeente    

woensdagwoensdag              

FinaleFinale    

JuniJuni      88
FRANEKERFRANEKER  

Opgave via knkb.nlOpgave via knkb.nl    

Noard East Fryslân

25 mei Anjum

 

Heerenveen

25 mei Heerenveen

 

Harlingen

31 mei Harlingen

 

Finale

8 juni Franeker

 
 W i e W o r d e n d e k a m p i o e n e n v a n 2 0 2 2 ? W i e W o r d e n d e k a m p i o e n e n v a n 2 0 2 2 ?

13:0013:00        
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Jongens

Provinciaal kampioenschap voor kinderen op de basisschool

Schoolkaatsen

Voorrondes

In de maand mei wordt geprobeerd in iedere

Friese gemeente een voorronde voor het 

provinciaal kampioenschap basisscholen

te organiseren.

 

Kinderen die mogen deelnemen zitten op de

basisschool of het speciaal onderwijs. 

Een voorronde bestaat uit een wedstrijd voor

de meisjes en een wedstrijd voor de jongens.

Beide verdeeld in een A Klasse en een B

Klasse.

 

Data voorronde 2022

 

Dantumadeel

13 mei Broeksterwoude

 

Leeuwarden

18 mei Leeuwarden

 

Waadhoeke

18 mei Winsum

 

Sudwest Fryslan

25 mei Folsgare en Makkum

 

Noard East Fryslan

25 mei Anjum

 

Heerenveen

25 mei Heerenveen

 

Harlingen

31 mei Harlingen

 

 

 

 

 

 

Eindronde

Via de voorrondes plaatsen de 

parturen zich voor de eindronde in 

Franeker. Deze eindronde is

het provinciaal kampioenschap voor

Basisschool kinderen.

 

De eindronde bestaat ook weer 

uit een wedstrijd voor de meisjes en een

wedstrijd voor de jongens.

Beide is een A klasse en een B Klasse.

 

Aan het aantal parturen dat meedoet

aan het kampioenschap zit een

maximum. 

Hiervoor worden de volgende matrixen

gebruikt. Deze matrix geldt voor zowel

de A-Klasse als de B-Klasse, jongens en

meisjes.

 

2 t/m 8 parturen in de voorronde:

maximaal 2 parturen naar de eindronde

 

9 t/m 12 parturen in de voorronde:

maximaal 3 parturen naar de eindronde

 

13 t/m 16 parturen in de voorronde

maximaal 4 parturen naar de eindronde

 

17 of meer parturen in de voorronde

maximaal 5 parturen naar de eindronde

 

Let op; dit is per gemeente!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindronde 2022: woensdag 8 juni Sjukelan Franeker!

OPGAVE
Voorrondes:

De opgave voor de voorrondes verloopt via de site van de KNKB. Dit doen de scholen zelf.

 

Eindronde

De opgave voor de eindronde verloopt ook via de site van de KNKB, dit wordt gedaan

door de contactpersoon per gemeente

A-klasse of B -Klasse
Richtlijn A- Klasse

De kinderen voor de A klasse van het schoolkaatsen, nemen in de weekenden deel aan

wedstrijden op KNKB niveau. Tijdens de

wedstrijd in zowel de voorronde als de eindronde hanteren we het KNKB reglement. Er wordt

gespeeld met de leren kaatsbal.

 

Richtlijn B-Klasse

De kinderen die deelnemen aan de B klasse van het schoolkaatsen, spelen hun wedstrijden

binnen de vereniging of in de regio. Dit is de beginnersklasse. Er wordt gespeeld met de leren

kaatsbal. 

 

Samenstelling parturen

Het is toegestaan dat 1 meisje deel uitmaakt van een jongenspartuur 

Een B klasse speler mag een A partuur aanvullen, andersom is dit niet mogelijk. 

 

Jongens A-Klasse B-Klasse

Veldlengte

Perklengte

Opslag

Meisjes A-Klasse B-Klasse

Veldlengte

Perklengte

Opslag

44 meter 37 meter

14 meter 13 meter

18 meter 15 meter

40 meter

13 meter

15 meter

34 meter

12 meter

12 meter

Veldafmetingen jongens

Veldafmetingen meisjes

www.kaatsacademie.nl/ activiteiten

of via info@knkb.nl

Informatie

FINALE SChoolkaatsen

Procedure  aanmelden
Ga naar www.knkb.nl/wedstrijden --> kies categorie --> keuze maken basisschool jongens/meisjes --> keuze maken voor de gemeente

--> keuze maken A-klasse/B-klasse --> aanmelden voor wedstrijd --> gegevens invullen --> aanmelding voltooien via e-mail


