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Primair is er de wens/behoefte vanuit de deelnemers om de NK te beperken tot 2 wedstrijdweekenden. 

Om ruimte te bieden aan het totaal (groeiende) aantal deelnemende teams moet er: 

  óf een opsplitsing van de klassen komen, 

  óf voldoende capaciteit voor 1 wedstrijdweekend (4, 5 tot 6 speelvelden), 

ook is het een optie om meer capaciteit te genereren met meerdere speellocaties. 

 

Daarnaast dienen de dames klasse en de junioren klasse op een volwaardige manier in het schema te 

worden ingepast. 

 

De derde klasse is de laagste klasse met een beginnend/recreatief karakter. Deelname aan deze klasse 

moet laagdrempelig zijn. Om dit te realiseren wordt uitgebreider gecommuniceerd met alle verenigingen 

(over o.a. de vereisten/mogelijkheden van het materiaal). Bovendien wordt een spelerspoule ingericht 

voor individuele spelers die geen team hebben. Afhankelijk van het aantal teams bestaat de derde klasse 

uit 1, 2 of 3 groepen. Deze groepen spelen een halve competitie in het eerste weekend, de tweede 

speelronde worden nieuwe groepen gevormd en wordt gespeeld om een eindrangschikking. 

 

Spelerspoule 

Spelers die geen team hebben maar wel graag deel willen nemen aan kanopolowedstrijden kunnen zich 

inschrijven in een spelerspoule. De kosten voor individuele deelname zijn 12 euro per persoon. Uit de 

spelerspoule worden enkele teams gevormd voor de derde klasse. Deze teams zijn uitsluitend voor de 

derde klasse en kunnen ook géén titel in deze klasse behalen. De eindwinst van de derde klasse is 

voorbehouden aan verenigingsteams. Net als alle andere spelers dient men in het bezit zijn van een 

wedstrijdlicentie. 

Zolang de dames klasse extra is naast de andere klassen, is er ook voor de dames klasse een spelerspoule. 

 

Vanaf 2018  

De eerste, tweede en derde klasse spelen 1 weekend voor en 1 na de zomer. De hoofd klasse wordt deels 

losgetrokken van de andere klassen door in 2 wedstrijdweekenden vóór de zomer in te delen. Doordat de 

hoofdklasse dan vroeger in het seizoen klaar is, is het mogelijk om de kampioen en nummer twee naar 

het EK voor Clubteams (ECC) in het zelfde jaar af te vaardigen. Let wel, dit laatste wordt pas van kracht 

per 2019. Voor de ECC in september 2018 zijn nu nog de kampioen en nummer 2 van 2017 geplaatst. 

Voor de ECC in september 2019 plaatsen dus de kampioen en nummer 2 van 2019. Komend jaar is dus 

een overgangsjaar wat betreft ECC kwalificatie.  

 

De junioren klasse moet een volwaardige klasse worden met een constant minimum van 8 teams. Totdat 

dit is bereikt is de competitie indeling afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Waar mogelijk 2 

weekenden (voor en na de zomer). 

 

De dames klasse (extra) wordt vooralsnog volledig in het eerste weekend gespeeld. Op deze manier 

hebben de speelsters ook de mogelijkheid om in de andere klassen te spelen, omdat deze in de overige 

weekenden zijn ingedeeld. 



De tweede klasse behoudt nog een open inschrijving. De winnaar van de derde klasse heeft wel het recht 

te promoveren naar de tweede klasse. 

Promotie en degradatie blijft nog ongewijzigd. Dus de winnaar van de tweede en eerste klasse 

promoveren en de nr.9 van de hoofd en eerste klasse degraderen rechtstreeks. De nr.2 van de tweede en 

eerste klasse spelen een promotie/degradatie wedstrijd tegen resp. de nr.8 van de eerste en hoofd klasse. 

 

Principe planning voor de komende jaren: 

Eerste wedstrijd weekend vindt plaats in mei (afhankelijk van de feestdagen en de internationale 

wedstrijd kalender). 

 Benodigde capaciteit als speellocatie: 2 speelvelden 

 

Tweede wedstrijd weekend is het 3de weekend van juni  (traditioneel tijdens Vaderdag) 

 Benodigde capaciteit: 4 tot 6 speelvelden, mogelijk op meerdere locaties (met 2 speelvelden) 

 

Derde wedstrijd weekend is het 2de volle weekend van september 

Benodigde capaciteit: 4 speelvelden 

 

Concrete indeling 2018: 

 28 & 29 april LKV Rijnland hoofd klasse (9 teams, halve competitie) 

   dames klasse (? teams, landskampioen) 

 16 & 17 juni KV Windhappers hoofd klasse (9 teams, landskampioen) 

   eerste klasse (9 teams, halve competitie) 

   tweede klasse (9 teams, halve competitie) 

   derde klasse (x teams, speelronde 1) 

   junioren klasse (? teams) 

 15 & 16 september HWC de Helmvaarders eerste klasse (9 teams, kampioen) 

   tweede klasse (9 teams, kampioen) 

   derde klasse (x teams, speelronde 2, kampioen) 

   junioren klasse (landskampioen) 

 

Namens de werkgroep NK Kanopolo, 

Joris Heesakkers, 
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