HUIZUMER CUP-DAG 2016
DAMES- & HEREN HOOFDKLASSE
VRIJE FORMATIE
In 1986 organiseerde OG
Huizum de heren partij
voor de hoogste klasse
met een damespartij.
Nanne Kleefstra had
destijds al oog voor de
dameskaatsters. Helaas is
na aftreden van Nanne
een jaar later, deze partij
niet meer georganiseerd.

30 jaar later willen we dit
mooie initiatief op speciale
wijze in ere herstellen. OG
Huizum organiseert 24 juli
a.s. een Dames & Heren
hoofdklasse vrije formatie
partij. Daarbij willen we ook
de dames die aandacht en
waardering bieden die zij
verdienen.

Uniek evenement
De KNKB heeft de verenigingen gevraagd met innovatieve ideeën te komen om zo bij te
dragen aan de KNKB-doelstellingen de beoefening van de kaatssport te bevorderen en het
stimuleren van de belangstelling voor deze sport in de ruimste zin van het woord. Ook OG
Huizum wil graag op een vernieuwende manier hier aan bijdragen.
Als vereniging willen we ook graag de organisatie van de partijen Dames en Heren
hoofdklasse blijven doen. Daarom hebben we gezocht naar een manier waarop dit
organisatorisch en financieel haalbaar blijft.
We willen graag van de Cup-dag een uniek evenement maken waarmee we de belangstelling
voor de Cup-dag en de kaatssport hopen te verhogen bij zowel het
publiek, de media, sponsoren als de kaatsers.
Nadat met de leden overleg is geweest over het plan, is uitvoerig
gesproken met de directeur en voorzitter van de KNKB en de
scheidsrechters. Alle lichten kwamen op groen waarna we met
(kaats)hart en ziel aan de slag zijn gegaan om deze unieke kaatsdag
mogelijk te maken. Het idee dat hieruit voortvloeide?

Dames & Heren kaatsen in
1 kaatsarena
De Dames en Heren hoofdklasse vrije
formatie parturen schitteren in 1 kaatsarena.
8 parturen Dames en 10 parturen heren
zorgen deze dag op het Huizumer kaatsveld
voor mooi kaatsen waarbij de toeschouwer
niet een keuze hoeft te maken bij welke
categorie te kijken. De verslaggevers van
Dames en Heren partij zitten samen langs de
lijn waardoor zelfs duo presentatie mogelijk
is. Het prijzengeld van de Dames is ook gelijk
aan de heren en zo wordt deze dag naast een
Koning ook een Koningin gekozen van de
Huizumer Cup-dag.
Speelschema
De heren starten om 11 uur in 3 perken en
na de 1e omloop heren en 1 partij in 2e oploop
worden 2 perken omgebouwd tot dames
perken waarna de dames los kunnen.
Hieronder is het speelschema en veld
opstelling (de tijden zijn uiteraard geschat).
N.B.: Voor het inslaan wordt
achter de kantine een
inspeelveld gelegd, waar de
parturen kunnen inslaan
voordat ze worden verwacht op
het hoofdveld. Op die manier
kunnen we tempo in de
wedstrijden houden. Op het
hoofdveld hoeft dan niet lang
te worden ingeslagen.
11:00 uur

±13:30 uur

±17:00 uur

Kortom
Een uniek evenement met kaatsvertier gedurende de hele dag met een verloting en een
gezellig stukje muziek. In de tent en kantine staan de vrijwilligers weer klaar om lekkere
hapjes en drankjes te verkopen.

