
Bijlage 1 

 

Aanpassingen regeling KL kampioenschappen 2021 
 

Inleiding 

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 juni 2021 is het weer toegestaan 

om vanaf 18 jaar en ouder wedstrijdsport te bedrijven. In overleg met BIMS en 

de sportcommissies van de andere OPCO’s is besloten om een aangepaste 

sportkalender 2021 samen te stellen die vanaf 01-09-2021 zal starten. In deze 

aangepaste sportkalender blijven de geplande evenementen gewoon op datum 

staan en zijn een aantal geannuleerde evenementen opnieuw gepland. Insteek is 

geweest om een zo’n breed mogelijk aanbod te bieden aan de militaire sporters. 

Zo is het KL veldvoetbal opengesteld voor andere defensie eenheden en wordt 

daardoor het OMK Veldvoetbal, en is het KL volleybal verplaats naar 30-09-2021 

en ook opengesteld voor alle defensieonderdelen en categorieën waardoor de 

status Volleybal Open categorie heeft gekregen.  

Daarnaast is door C-LAS besloten om de KL-sportcompetitie 2021 weer aktief te 

maken en op 05-11-2021 de uitreiking van de KL-sportcompetitie trofee en CLAS 

bokaal te organiseren tijdens het OMK cross-estafette te Vredepeel. 

Zowel voor de KL-sportcompetitie als de CLAS-bokaal zal er een aangepast 

reglement 2021 moeten komen om voldoende evenementen te hebben en de 

deelnemende eenheden gelijke kansen te geven voor het winnen van deze 

prijzen. 

 

1. Aanpassingen KL-sportcompetitie 2021 

 

Heren 

Normaal: 12 onderdelen waarvan de beste 6 resultaten tellen voor de ranking 

CLAS-bokaal. 

Vanaf 01-09-2021: 7 onderdelen waarvan beste 5 tellen voor de ranking CLAS- 

bokaal. 

 

Onderdelen: 

1. NMK Obstacle  Run   8-9 
2. OMK Veldvoetbal    15-9 

3. Open Volleybal    30-9 
4. NMK Oriënteringsloop ind cat S 6-10  
5. NMK Oriënteringsloop ind cat M 6-10  

6. Cross-estafette cat S   5-11  
7. Cross-estafette cat M   5-11 

 

1) Indien drie lopers van dezelfde eenheid en leeftijdscategorie deelnemen 

aan het NMK Oriënteringsloop individueel worden de resultaten verwerkt 

als onderdeels team en verdient de eenheid punten voor de KL-



sportcompetitie. Hierbij is het wedstrijdreglement OMK oriënteringsloop 

onderdeels teams van toepassing. 

2) Bij het Open volleybaltoernooi zal er een apart KL toernooi georganiseerd 

worden voor minimaal 6 KL eenheden. Speelschema wordt op de dag zelf 

bekend gemaakt. Bij minder dan 6 inschrijvingen van KL eenheden, krijgt 

ieder ingeschreven KL team 50 ptn voor de KL-sportcompetitie. 

3) Bij het OMK Veldvoetbal cat S krijgt het hoogst geëindigde KL team 100 

ptn, vervolgens 95, 90, 88, 86 ptn enz. 

 

Dames 

Normaal: 8 wedstrijdonderdelen voor de KL-Sportcompetitie, waarvan beste 4 

resultaten gelden voor ranking CLAS-bokaal. 

Vanaf 01-09-2021: 5 wedstrijdonderdelen waarvan beste 3 tellen voor de 

ranking CLAS-bokaal. 

 

Onderdelen: 

1. NMK Obstacle Run    8-9 (wordt nieuw toegevoegd als  
              onderdeel voor de dames) 

2. OMK Klein Terrein Voetbal   15-9 

3. Open Volleybal    30-9 
4. NMK Oriënteringsloop ind.  6-10  

5. OMK Cross-estafette   5-11  
 

1) Het aantal wedstrijdonderdelen wordt uitgebreid met de obstacle run voor 

dames. De drie beste resultaten tellen mee voor het KL-sportcompetitie 

klassement. 

2) Bij het NMK oriëntering geldt dezelfde regeling (drie loopsters) als bij de 

heren. 

3) Tijdens het Open volleybaltoernooi wordt een aparte competitie voor KL 

eenheden georganiseerd. Speelschema wordt op de dag zelf bekend 

gemaakt. Minimale deelname is 3 KL teams. Bij minder inschrijvingen 

krijgt ieder KL team 50 ptn voor de KL-sportcompetitie. 

 

2. Aanpassingen regeling KL-kampioenschappen 2021 

 

2.4  Kampioenschappen 

 a. KL-kampioenschappen wordt: 

 (1) Deel uit maken van de KL-sportcompetitie wordt: 

 -Obstacle run    cat S 

 -Veldvoetbal     cat S 

 -Volleybal     cat S 

 -Oriënteringsloop     cat S en M 

 -Onderdeel cross-estafette  cat S en M 



  

 (2) V.w.b. de dames bestaat de KL-Sportcompetitie uit vijf takken van  

 sport, te weten: 

 -Obstacle run    cat D 

 -Kleinterrein voetbal   cat D 

 -Volleybal     cat D 

 -Oriënteringsloop     cat D 

 -Onderdeel cross-estafette  cat D 

 

 

2.7 Regeling voor de organisatie 

 f. Klassementen 

 (3)“CLAS-bokaal”  klassement Heren 

 De KL-sportcompetitie bestaat uit 7 kampioenschappen. Hiervan 

 tellen de beste 5 resultaten mee voor  het eindklassement van de CLAS- 

 bokaal. 

 

 (4)“CLAS-bokaal” klassement Dames 

 De KL-sportcompetitie voor dames bestaat uit 5 kampioenschappen. 

 Hiervan tellen de beste 3 resultaten mee voor het eindklassement van de 

 “CLAS-bokaal Dames” 

 

 g. Prijzen 

 (3) CLAS-bokaal 

 De eenheid, die over 5 (heren) of 3 (dames) sportonderdelen van de KL-

 Sportcompetitie het hoogste puntentotaal behaalt, ontvangt de CLAS-

 bokaal met de daarbij behorende vaste prijs. 


