
PROCEDURE AANMELDEN TOERNOOIEN IN NEDERLAND

De afgelopen jaren hebben we een aantal keren te maken gehad met datumconflicten van
Nederlandse toernooien. Twee organiserende verenigingen hadden hun oog laten vallen op
hetzelfde weekend. Tegen de tijd dat dit onder de aandacht van de KNAS (meer in het
bijzonder KNAS-wedstrijden) was gekomen, was het eigenlijk te laat om het netjes op te
lossen. De organiserende verenigingen hadden al zalen aanbetaald, convocaties verstuurd en
hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd. Heel vervelend allemaal, vooral omdat we in
Nederland niet al teveel toernooien en potentiële deelnemers hebben rondlopen, waardoor
beide toernooien kunnen lijden onder de gelijktijdigheid. En dan hebben we het nog niet eens
over de beschikbaarheid van materiaal en scheidsrechters.

Iedereen zal het erover eens zijn dat het in ons aller belang is dat toernooien niet gelijktijdig
plaatsvinden en dat er een zekere spreiding door het jaar is. Ook is iedereen bekend met de
procedures: eerste een datum aanvragen bij KNAS wedstrijden en pas na akkoord (formeel
toestemming) van KNAS wedstrijden de wedstrijd daadwerkelijk uitschrijven. Dat is niet
alleen de procedure, maar dat is ook in het algemeen reglement van de KNAS vastgelegd.
Het bondsbestuur denkt dat het gemeenschappelijk belang beter is gediend met overleg en
planning dan met (dreigen met) sancties en daarom hebben we besloten de procedure voor het
opstellen van de toernooi-jaarkalender te verbeteren.

De procedure ziet er als volgt uit:
1. de organiserende vereniging vult een toernooi-formulier in of voorziet KNAS
wedstrijden op andere wijze van de benodigde informatie. Van belang daarbij is dat de
organisatie aangeeft wat de 1e en 2e voorkeursdata zijn;
2. deze info moet ruim voor het volgend seizoen ingediend zijn. In principe een half jaar
van te voren. Dat betekent dus uiterlijk 1 maart voor het seizoen dat in september
begint;
3. als blijkt uit de aanmeldingen dat meer dan één toernooi hetzelfde weekend of
dezelfde dag claimen, dan treedt KNAS-wedstrijden in overleg met de organisatoren
om een oplossing voor het datumconflict te vinden. Doordat de problemen al in maart
gesignaleerd worden, zal het veel beter dan nu het geval is, mogelijk zijn om een
passende oplossing te vinden;
4. bij het maken van de planning kan als blijkt dat een aantal soortgelijke toernooien vlak
op elkaar zitten in overleg gekeken worden of er meer spreiding door de tijd
gerealiseerd kan worden;
5. in principe worden bij het maken van de planning alle toernooien als gelijkwaardig
behandeld, met uitzondering van de NK’s en de toernooien die van de KNAS het
Keurmerk Nederlandse Wedstrijden hebben ontvangen.

Samenvattend: qua regelgeving verandert er eigenlijk niets: rechten en plichten blijven gelijk
aan de huidige situatie. Het nieuwe is dat we proberen organisatoren hun informatie eerder
bekend te laten maken, zodat we als KNAS meer en betere regie kunnen voeren over de
nationale wedstrijdkalender. Het lijkt ons dat we daar allemaal mee gediend zijn.

De wedstrijdkalender is te vinden op : http://www.knas.nl/wedstrijdkalender

Een meer uitgebreide versie is te vinden op : http://www.nahouw.net/nl/page/trn_all/cnt_id/1/
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