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Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo 
2017 
 
 

Speellokaties 
13/14 mei URKV Michiel de Ruyter, Uithoorn 
17/18 juni HWC de Helmvaarders, Helmond 
9/10 sept Viking Amsterdam, Amsterdam (finale weekend inclusief prijsuitreiking) 
 
Competitie Organisatie  (officials) 
Hoofd official Martijn Rol * 
Competitie organisator Joris Heesakkers * 
Technisch organisator Wouter Wiedemeijer * 
Hoofdscheidsrechter Danny Buis 
Hoofd materiaalcontrole Onno Könemann 
Hoofd wedstrijdsecretaris Joris Heesakkers 
 
  * deze personen vormen tezamen de competitie commissie 
 
 
Competitie systeem 
 
In de Hoofd-, Junioren, Eerste en Tweede klasse wordt een volledige competitie gespeeld. Elk team speelt 2 
maal (“uit” en “thuis”) tegen elk ander team uit dezelfde klasse. 
 
In de Dames klasse wordt een halve competitie gespeeld (1 maal tegen elk ander team). 
 
In de Derde klasse speelt men een halve competitie tijdens de wedstrijdweekenden in mei en juni. Daarna 
wordt de klasse gesplitst op basis van de rangschikking in de bovenste 6 en onderste 6 teams. Tijdens het finale 
weekend speelt men nog een halve competitie tegen de 5 overgebleven tegenstanders. De uitslagen van de 
wedstrijden tegen deze 5 tegenstanders uit de eerste competitie helft worden meegenomen, zodat er een 
eindrangschikking ontstaat op basis van een volledige competitie. 
 
promotie / degradatie 
Tussen Hoofd en Eerste klasse een tussen Eerste en Tweede klasse geldt de volgende regeling ter promotie of 
degradatie naar de andere klasse; 
 
De nummer 9 van de Hoofdklasse degradeert rechtstreeks naar de eerste klasse. De nummers 1 van de Eerste 
en van de Tweede klasse promoveren rechtstreeks naar respectievelijk de hoofdklasse en eerste klasse. 
De nummers 8 van de hoofdklasse en eerste klasse spelen een zogenaamde promotie-degradatie wedstrijd 
tegen de nummers 2 van respectievelijk de eerste en tweede klasse. 
 
Bij onvoldoende deelnemende teams in de Hoofd, Eerste of Tweede klasse in 2018 dienen de nummers 1 t/m 3 van de 
Eerste, Tweede én Derde klasse rekening te houden met plaatsing in één hogere klasse dan dat zij zich inschrijven, om 
zodoende de bovenste 3 klassen volledig gevuld te houden (9 teams per klasse). 

 
 
Materiaal controle 
 
Tijdens het eerste competitie weekend (13 en 14 mei) zal er een uitgebreide materiaalcontrole plaats vinden.  
Het er dus rekening mee dat je op enig moment met je tam verzocht wordt het materiaal te laten controleren. 
Het streven is om elk team gecontroleerd te hebben aan de hand van de ‘nota inzake materiaalcontrole’; 
https://www.kanopolo.nl/nk-2017-aandacht-voor-materiaalcontrole/ 
 
 
 

https://www.kanopolo.nl/nk-2017-aandacht-voor-materiaalcontrole/
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Opgave van speler gegevens 
 
Vóór aanvang van het eerste wedstrijdweekend dienen de spelersnamen, nummers en licentie te zijn 
aangeleverd bij de Competitie Commissie. Voor de Junioren en Dames klasse is dit het tweede wedstrijd 
weekend, er kan in deze klassen nog worden ingeschreven tot 1 juni. 
Dat kan gedaan worden via het beheren van de teams op https://www.kayakers.nl/ of door een mail te sturen 
naar nk@kanopolo.nl 
 
Vanaf dit jaar is een nieuw wedstrijdreglement kanopolo van kracht. 
In dit reglement staat onder artikel 2.10.8 Wanneer twee (2) teams van eenzelfde vereniging of club in dezelfde 
klasse uitkomen, dan zullen spelers gedurende de competitie niet worden gewisseld tussen deze teams.  
Als gevolg van de late publicatie van het vernieuwde reglement is het teams toegestaan tijdens/na het eerste 
wedstrijd weekend (13 en 14 mei) van team te wisselen. Vanaf de eerste wedstrijd van het tweede competitie 
weekend (17 juni) is dit, conform het reglement, niet meer toegestaan. 
 
Op het wedstrijdformulier staan de spelersnamen vermeld zoals deze per team zijn opgegeven. Per wedstrijd 
zal men de spelers moeten doorstrepen die niet aan de wedstrijd deelnemen. Alle spelers vermeld op het 
gevulde wedstrijdformulier worden geacht ook daadwerkelijk gespeeld te hebben (art.2.10.9) 
 
Zie voor het volledige reglement: https://www.kanopolo.nl/nk-2017-nieuw-wedstrijdreglement/ 
 
 
Scheidsrechters 
 
In het wedstrijdschema staan de scheidsrechters ingedeeld op naam. Voor een scheidsrechter is het zaak 
scherp aan de NK te beginnen. Bekijk ter voorbereiding de presentatie en de regels via; 
https://www.kanopolo.nl/nk-2017-aandachtspunten-voor-scheidsrechters/ 
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