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Uitnodiging 

februari 2018 

De kanopolocommissie nodigt alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen uit deel te 
nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo 2018. 

Begin dit jaar is een notitie ‘competitie opzet NK Kanopolo 2018 en verder’ gepubliceerd. Deze 
notitie vormt het uitgangspunt voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen. 
 

Inschrijven kan op  https://cpt.kayakers.nl/View/NK2018dh 
                             of  https://cpt.kayakers.nl/View/NK2018 

Gelijktijdig met de inschrijving dient u het verschuldigde inschrijfgeld over te maken op: 
Bankrekeningnr. NL95 INGB 0006 1013 56 ten name van Stichting Kanoactiviteiten, te Nieuwegein 
o.v.v. NK kanopolo 2018 + ‘naam team’ 

De sluitingsdatum van de inschrijving voor de NK 2018 is 1 mei 2015. 
 voor dames en hoofd klasse 15 april 2018 
 voor alle andere klassen 20 mei 2018 

LET OP: dit jaar ook individuele deelname mogelijk in de 3de klasse. 
Door het instellen van een spelerspoule kunnen personen die geen onderdak hebben bij een 
‘regulier kanopolo team’ zich individueel inschrijven.  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
stelt de competitie organisatie 1 of meerdere teams samen. 
(voor meer informatie zie de eerder genoemde notitie of stuur een mail naar nk@kanopolo.nl) 

Dames klasse 
Voor de vijfde opeenvolgende keer is er een titel te winnen in de dames klasse. De klasse staat 
naast de andere (heren) klassen. Spelers mogen óók voor een team in de andere klassen 
uitkomen. De dames klasse staat alleen het eerste wedstrijd weekend op het programma en kent 
nog geen inschrijfgeld. Naast teams kunnen dames zich ook individueel inschrijven. 

Scheidsrechters 

Elk team dient ook minimaal 2 scheidsrechter te leveren. Geef de namen van de scheidsrechters inclusief 

hun beschikbaarheid door bij de inschrijving (opmerkingen veld). 
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Informatie per categorie: 

Hoofd klasse   inschrijfgeld  € 175,00 
 28 & 29 april  LKV Rijnland, Leiderdorp 
 16 & 17 juni  KV Windhappers, Den Haag 

   9 teams plaatsing o.b.v. resultaat 2017 
 

Dames klasse   inschrijfgeld  n.v.t. 
 28 & 29 april LKV Rijnland, Leiderdorp 

 max 9 teams open inschrijving (ook individueel) 
 

Junioren klasse   inschrijfgeld  € 75,00 
 16 & 17 juni  KV Windhappers, Den Haag 
 15 & 16 sept. HWC de Helmvaarders, Helmond 

 max 9 teams open inschrijving, alle spelers dienen aan de leeftijdsgrens te voldoen 
(niet ouder dan 18 jaar in het jaar van deelname) 
 

Eerste klasse   inschrijfgeld  € 150,00 
 16 & 17 juni  KV Windhappers, Den Haag 
 15 & 16 sept. HWC de Helmvaarders, Helmond 

 9 teams plaatsing o.b.v. resultaat 2017 
 

Tweede klasse   inschrijfgeld  € 100,00 
 16 & 17 juni  KV Windhappers, Den Haag 
 15 & 16 sept. HWC de Helmvaarders, Helmond 

 9 teams open inschrijving, maar teams hebben voorrang o.b.v. resultaat 2017 
  (de competitie commissie bepaald de uiteindelijke indeling) 
 

Derde klasse   inschrijfgeld  € 100,00 
 16 & 17 juni  KV Windhappers, Den Haag 
 15 & 16 sept. HWC de Helmvaarders, Helmond 

 max 20 teams open inschrijving (ook individueel via spelerspoule) 


