KRACHTBAL 2.0
Op basis van de officiële feedback van de clubs op de vraag van de CBSK d.d. 8/6/2017 zijn een aantal
elementen in krachtbal 2.0 bijgewerkt. Voor bepaalde items is een overgangs- /testperiode voorzien
zodat op basis van die testresultaten kan bijgestuurd worden indien dit nodig zou blijken.
Doelstellingen
•
•
•
•
•
•

Nationale reeksen = hoogste niveau
Beste spelers/speelsters spelen in de hoogste reeksen.
1e nationale = snelste (en aantrekkelijkste) krachtbal.
Jeugdwerking stimuleren / doorstroming van jeugd stimuleren.
Benaming reeksindeling beter afstemmen op niveau.
Uitstraling van de krachtbalsport (intern + extern) verhogen

1. Invoering 35" regel wordt uitgesteld en grondiger uitgewerkt. D.w.z. oplossen van
noodsituaties (bv. uitvallen, hardware-nattigheid), stroomvoorziening, zichtbaarheid, (vlottere)
bediening (geen combinatietoetsen), ev. hardware via huursysteem, uitgebreider testen, ...
2. Nationale clubtrofee wordt afgeschaft.
REEKSINDELING
HEREN

DAMES

Combiné 1e nationale

Combiné 1e nationale

NATIONAAL

1e nationale

1e nationale beloften

1e nationale

1e nationale beloften

Combiné 2e nationale
2e nationale

2e nationale beloften

1e landelijke

1e landelijke

2e landelijke

2e landelijke

Regionale A, B,…

Regionale A, B,…

Recrea Reeks Limburg

jeugd jongens en meisjes : U8 (6-7) -U10 (8-9) -U12 (10-11) -U14 (12-13) -U16 (14-15) - U18 (16-17)

3. Gelijkschakeling 1N heren en dames = fanion + beloften.
4. 1 ploeg per club in nationale reeksen (zie schema) – andere reeksen onbeperkt.
a. Overgang: watervalsysteem = 1 ploeg naar nationale reeks waar nog geen ploeg van die
club aanwezig of waar geen beperking van aantal ploegen is.
5. Reeksen van 12 ploegen nastreven. (1e Landelijke = voorheen 3NHA / dames: 2ND - 2e
Landelijke = voorheen BEV / dames: 3ND - Regionale = voorheen PRO en 3NHR / dames: rest bij
volledig 2e LAND)
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6. Algemene regel: men mag één categorie hoger spelen mits attest van de dokter – geen
uitzonderingen (m.a.w. U16 – ook bij de dames - mogen max. bij de U18 spelen mits attest)
7. U26 = leeftijdscategorie 18 tem 25 jaar krijgen bepaalde voordelen. (dus niet de U18!) – U26 zal
bijkomend aangeduid worden op de wedstrijdvergunning.
8. Een ploeg met minstens 4 spelers kan eventueel aangevuld worden met max. 1 speler U26 (19
tem 25 jaar) die in hetzelfde weekend al een wedstrijd speelde in een lagere reeks bij de cat.
senioren.
M.a.w. U26 mag extra wedstrijd spelen als
a.

Hij/zij eerder dat weekend al meespeelde in een wedstrijd van een seniorsploeg in een
lagere reeks. Zie voorbeelden.
Vb1 - 2 spelers U26 in 1e Land ZA NM => 1tje kan eventueel!! naar 1NA ZO VM, 1tje naar
1e Nat. Beloften ZOVM (zowel dames als heren)
Vb2 - U26 speelt in 2N beloften – kan nog als 5e speler bij 2N fanion
Vb3 - 2e landelijke ZA NM is volledige ploeg U26 (4) dan kan eventueel !!
•
•

b.

Heren: 1 naar 2N beloften, 1 naar 2NA, 1 naar 1N beloften, 1 naar 1NA
Dames: 1 naar 1e land, 1 naar 1e N beloften, 1 naar 1 nat. A

De ploeg waarin hij/zij zal meespelen 4 effectief spelende spelers/speelsters heeft (kan
ook 6e speler in ploeg van 5 enz.) = altijd minstens 4 + 1 U26. Vier andere
spelers/speelsters dan de U26 moeten effectief spelen!! (cfr. aanduiding door SR op
wedstrijdblad)

9. U26 zijn niet gebonden aan de voorwaarden van knippen (cfr. punt 10) D.w.z. ze mogen
onbeperkt fladderen tussen de verschillende reeksen in verschillende weekends.
10. Horizontaal schuiven in nationale reeksen niet gebonden aan knipjes (m.a.w. tussen fanion en
beloften)
11. Algemene regel seniors : 6 keer (=knipjes) in hogere reeks is niet meer lager speler (= 7e keer
vast in die reeks of hoger)
12. Kampioen stijgt – 1 daler per reeks
Opgelet: voor de nationale reeksen enkel indien nog geen ploeg van die club in de bewuste
nationale reeks.
In geval reeds ploeg van de kampioen in de hogere nationale reeks: andere mogelijke stijger
t.e.m. 5e plaats speelt ‘stijgingsduel’ tegen daler van de hogere reeks.
Indien geen stijgers mogelijk in de nationale reeksen: kleinere reeks + reeks terug aanvullen het
jaar dat volgt.
13. Reeks beloften is verplicht (= koppeling aan fanion) en speelt voor het fanionteam.
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14. Bekercompetitie
a. Beker heren:
i. Hogere afdelingen: 1N + 2 N
ii. Lagere afdelingen: alle andere reeksen seniors
b. Beker dames
i. Hogere afdelingen: 1N + 1e landelijke
ii. Lagere afdelingen: alle andere reeksen seniors
15. Combiné nationale reeksen
Doelstelling competitie ‘20-‘21 = clubs hebben in de reeks beloften of het fanionteam van die
reeks minstens 2 spelers/speelsters van de categorie U26 die effectief spelen.
TEST- /overgangsperiode tot 2020-2021 => bonussysteem
•

•

•

2018-2019 : ploeg heeft 2 spelers/speelsters U26 in 1N/1NB (heren en dames) - 2N/2NB =
bonus +1punt per wedstrijd dat men in orde is in de combinérangschikking (fanion +
beloften + U26 bonus)
2019-2020 : Bonus U26 hierboven beschreven wordt toegekend in de reeks beloften. Naast
rangschikking beloften zonder bonus, is er ook rangschikking met bonus U26. Winnaar van
de rangschikking ‘beloften met U26 bonus’ krijgt ook beker + medailles. De rangschikking
beloften met U26 bonus wordt gebruikt in de combiné. (fanion + beloften met U26 bonus)
2020-2021: 1 rangschikking beloften = de rangschikking beloften met de hoger vermelde
U26 bonus. Kampioen beloften = ploeg met meeste punten inclusief U26 bonuspunten.
Combiné = som fanion + beloften.
Bij gelijk aantal punten: meest gewonnen wedstrijden – minst verloren – meest gescoorde
doelpunten – minst doelpunten tegen.

16. Referendum:
• Blijft voor en door spelers uit 1N maar naast 1N ook 1N beloften!
• Beloftevolle jongere = U26 = geen 26 jaar op 31/5/laatste jaar competitie. Bv. voor
competitie 2018-2019 = 31/5/2019.
• 5 namen uit 1N+1NB met 5 knipjes opgeven per club.
i. Bv. 2 spelers met 5 knipjes in 1N + 3 spelers met 5 knipjes in 1NB. Club kiest zelf
of daar spelers uit U26 bij zijn.
• Zij zijn de genomineerden en de stemgerechtigden (cfr. huidig digitaal systeem)
17. Je mag bij vrije worp met je voeten op de doellijn staan. Opgelet: er mag slechts 1 spelers
volledig tussen de doellijn en VW-lijn staan.
18. Blokkeren van de bal bij vrije worp = opzetten vanaf die plaats, niet meer vanaf vrije worplijn
19. Balvaste omheining – extra richtlijnen:
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I.
II.
III.

Is een effectieve omheining
Is tijdens de wedstrijd rondom veld volledig gesloten
zorgt er voor dat de bal terugkaatst richting veld

20. Aandachtpunt: agressie/weerwerk tegen SR zal strenger aangepakt worden door
•
sneller te bestraffen met vrije worp
•
sneller een rapport op te maken dat tot opvolging van de speler in kwestie kan leiden.
21. Vergunning – online ledenlijst
a. 2018-2019 : vergunning + testfase online ledenlijst (feedback van clubs opvragen)
b. 2019-2020 : online ledenlijst vervangt de vergunningen als controle speelgerechtigheid.
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