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Uitnodiging 

April 2022 

De kanopolocommissie nodigt alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen uit deel te 
nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo 2022. 

Inschrijven 

1. Schrijf een team in vóór 30 mei 2022. Dit doe je in de klasse waar het team op basis van 
het resultaat van de NK 2021 ‘thuis’ hoort, dan wel in de best passende klasse naar eigen 
inzicht. 
Op basis van deze inschrijvingen maakt de competitie commissie een indeling met 9 teams 
per klasse (alleen de laagste klasse kan afwijken) en vervolgens een speelschema per klasse 
voor de verschillende wedstrijddagen en locaties. 

2. Op een later moment kunnen de spelersnamen/nummer/licentie worden doorgegeven 
(mag ook direct). Zorg ook dat je per team minimaal 2 scheidsrechters op naam doorgeeft 
(in opmerkingen veld). De spelers zijn steeds tot één week voor de speeldag te wijzigen. 
Houdt wel rekening met de reglementen (max. 10 spelers per team en niet in een lager 
team spelen als al voor hoger team ingeschreven geweest). 

Inschrijven doe je via kayakers.nl, zie links hieronder. Door gebruik te maken van een account op 
kayakers.nl kan de ‘team manager’ de gegevens op een later moment aanpassen en volledig 
maken. let wel op; wijzingen in teaminschrijving ná 30 mei en veranderingen in speler gegevens 
binnen één (1) week vóór de wedstrijddag worden niet meegenomen! 

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). 

wedstrijdlicentie 
In elke klasse dient een speler te beschikken over een geldige (betaalde) wedstrijdlicentie; 
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-kanosport 

Inschrijven voor hoofd-, eerste, tweede, derde en junioren klasse via:
 https://cpt.kayakers.nl/View/NK2022   
Inschrijven voor dames klasse via: 
 https://cpt.kayakers.nl/View/NK2022d   
 
Gelijktijdig met de inschrijving dient het verschuldigde inschrijfgeld over gemaakt te worden op: 
Bankrekeningnr. NL95 INGB 0006 1013 56 
t.n.v.  Stichting Kanoactiviteiten, te Nieuwegein 
o.v.v.  NK kanopolo 2022 + ‘naam team’ 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-kanosport
https://cpt.kayakers.nl/View/NK2022
https://cpt.kayakers.nl/View/NK2022d
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Informatie per categorie: 

Junioren klasse  (tot 18 jaar)  inschrijfgeld  € 75,00  
 wedstrijddata 18-19 juni  en  10-11 september 

 tot 8 teams open inschrijving, alle spelers niet ouder dan 18 jaar op 1-1-2022 

Hoofd klasse   inschrijfgeld  € 175,00 
wedstrijddata 18-19 juni  en  10-11 september 
 
9 teams plaatsing o.b.v. resultaat 2021, bij minder inschrijvingen van onderaf aangevuld 

Eerste klasse   inschrijfgeld  € 150,00 
wedstrijddata 18-19 juni  en  10-11 september 
 
9 teams plaatsing o.b.v. resultaat 2021, bij minder inschrijvingen van onderaf aangevuld 

Tweede klasse   inschrijfgeld  € 100,00 
wedstrijddata 18-19 juni  en  10-11 september 
 
9 teams open inschrijving, bij minder inschrijvingen van onderaf aangevuld 

Derde klasse   inschrijfgeld  € 100,00 
wedstrijddata 18-19 juni  en  10-11 september 
 
9+ teams open inschrijving 

Dames klasse   inschrijfgeld  €  50,00 
wedstrijddata 25 en/of 26 juni 
 
max 9 teams open inschrijving 

 
De competitie commissie bepaald de uiteindelijke indeling van de teams per klasse. Als een klasse 
o.b.v. de inschrijvingen niet vol zit, dan wordt de klasse van onderaf aangevuld tot 9 teams. In 
principe worden teams beoordeeld op de meest recente resultaten (2021). 

Wedstrijdlocaties 
De locaties voor de te spelen wedstrijden zijn op dit moment nog niet bekend. Heb je als vereniging 
interesse? Laat ons dit dan z.s.m. weten. 

Voor vragen kan je contact opnemen met de organisatiecommissie via nk@kanopolo.nl 

 

Watersportverbond 
kanopolocommissie 
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