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1. WELKE ZAKEN MOET IK REGELEN VOOR EEN VOORRONDE VAN HET NK 

KNIKKEREN?  
 
Onderstaande compacte tijdsplanning wordt door de organisatie van het NK Knikkeren aangehouden 
in de organisatie van de voorronden van het NK Knikkeren. Het is natuurlijk belangrijk dat een aantal 
zaken goed geregeld zijn.  
 

Wanneer  Wat 

Algemeen  Het benaderen van de crew 

Het aanvragen/bevestigen van de vergunning; indien nodig  

Het verzamelen van contactgegevens van scholen/regionale pers  

Het verzorgen van de benodigde knikkermaterialen 

Het regelen van de speaker én geluidsinstallatie 

Het inplannen van EHBO 

Het inplannen van het promotiebezoek aan scholen/verenigingen/etc. voor 
de werving van de deelnemers 

 

2 wkn. voor event Het versturen van een persbericht ter promotie van de voorronde van het NK 
Knikkeren  

Het promotiebezoek aan scholen/verenigingen/etc. 

 

1 wk. voor event Het aanschrijven van de regionale media  

Het bevestigen/informeren van de crew  

Een nieuwsbrief/update naar de deelnemers met de laatste belangrijke 
informatie voor de voorronde van het NK Knikkeren.  

 

Event  Het uitvoeren van het geschreven draaiboek 

 

Na event  Het schrijven én delen van het persbericht  

Het delen van de informatie van de beste 16 deelnemers met de organisatie 
van het NK Knikkeren. 

 
In de bovenstaande tijdsplanning is geen social media meegenomen, omdat dit naar eigen invulling 
is. Hier is geen algemene tijdsplanning voor te schrijven.  
 
Daarnaast nogmaals de vermelding dat het NK Knikkeren wordt georganiseerd voor kinderen met 
een leeftijd tussen de 6-12 jaar. Zij zitten over het algemeen in groep 3 t/m groep 8 van de 
basisschool. Hier dient bij de promotie van de knikkervoorronde rekening mee te houden.   
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2. WAT ZIJN DE SPELREGELS? 
 

De officiële spelregels, zie hieronder, van het NK Knikkeren dienen te worden gehanteerd tijdens de 
‘optie 3’ voorronde. Dit, omdat de beste 16 deelnemers zich plaatsen voor de grote finale in 
Ouwehands Dierenpark Rhenen. Op deze manier zijn zij tijdens de finale bekend met de spelregels 
die wij hanteren.  
 
De officiële spelregels van het NK Knikkeren 2022 
 
Algemeen 
- Je speelt individueel, dus de knikkerpotjes zijn 1 tegen 1. 
- De knikkerpotjes duren 5 minuten, tenzij het potje eerder is afgelopen (zie punten). 
 
Opgooi  
- Je hebt beide 5 knikkers en deze gooi je om de beurt op.  
- Ligt jouw knikker het dichts bij het knikkerpotje? Dan mag jij beginnen.  
- Je begint met jouw knikker die het dichtst bij het potje ligt. Gaat deze erin, dan mag je elke 

willekeurige knikker in het potje proberen te knikkeren. Lukt het niet direct om de knikker in het 
potje te krijgen, dan mag de tegensander. Deze mag direct met iedere willekeurige knikker 
beginnen.  

- Je speelt dus om de beurt een knikker, maar als je een knikker in het potje knikkert, dan mag je 
direct nog een keer. 

 
Regels  
- Je speelt de knikker altijd stootsgewijs richting het potje. Een slingerworp of een stoot van het 

knikkerpotje af, is niet toegestaan.  
- Als je knikkeren buiten de knikkerbaan terechtkomt, leg je de knikker terug waar hij de baan uit 

ging.  
- Als de knikker tegen de zijkant van de knikkerbaan aanligt, mag je een vuist tussen de zijkant van 

de baan en de knikker maken. Vanaf deze positie mag je dan verder knikkeren.  
 
Punten  
- Als je binnen de tijd (5 minuten) de 10e knikker in het potje hebt geknikkerd, dan ben jij de 

winnaar.  
- Als binnen de tijd nog niet alle knikkers in het potje liggen, is de speler die de meeste knikkers in 

het potje heeft geknikkerd de winnaar. 
- Bij een gelijke eindstand in de poule, wint de speler met de meest gescoorde knikkers. Levert dit 

geen winnaar op, dan telt het onderling resultaat.  
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3. WAT ZIJN DE AFMETINGEN/SPECIFICATIES?  
 

Net als bij de spelregels, is het voor de deelnemers fijn om bekend te zijn met de afmetingen en 
specificaties die wij hanteren tijdens het NK Knikkeren. Uiteraard is het niet mogelijk om alles 
identiek over te nemen, maar zoveel mogelijk zou natuurlijk erg fijn zijn.  
 
Locatie  
De locatie waar de voorronde van het NK Knikkeren gehouden wordt, dient centraal gelegen te zijn in 
de gemeente. Op deze manier is het voor de deelnemers eenvoudiger om zelfstandig naar de 
voorronde van het NK Knikkeren te komen. Daarnaast is het van belang dat er stroompunten en 
toiletten aanwezig zijn.  
 
Ondergrond 
De ondergrond tijdens de finale van het NK Knikkeren zijn de 
welbekende klinkers. Op de afbeelding hiernaast zijn deze heel 
strak en egaal gelegd, maar tijdens de finale zitten er zeker wat 
oneffenheden in. Dat maakt het knikkeren ook het traditionele 
knikkeren. Er zijn verschillende verharde ondergronden mogelijk, 
maar gras is echter geen optie voor het knikkeren.  

 
Knikkerbaan 
De knikkerbanen van het NK Knikkeren zijn 3 meter lang en 1.5 meter breed. Dit doen wij tijdens de 
optie 1, 2  en 3 voorronden door houten knikkerbalken aan elkaar te schroeven. Dit is dus één van de 
mogelijkheden hoe een knikkerbaan vormgegeven zou kunnen worden. 
 
Knikkers en knikkerpotje  
De knikkers van het NK Knikkeren hebben een doorsnede van 22 
millimeter, bekend als o.a. ‘vijfjes’ bij de eerdere knikkergeneraties.  
Daarnaast zien de knikkerpotjes eruit zoals op de afbeelding hiernaast. 
Als de knikker in één van de 5 gaten komt, telt dit. Het is dus niet zo 
dat alleen het grote gat in het midden telt.  
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4. TIJDSCHEMA  
 
Het tijdschema is een belangrijk onderdeel van de voorronde van het NK Knikkeren. In het compacte 
onderstaande tijdschema, wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers zich vanaf 12:30 uur kunnen 
registreren. De voorronde zelf vindt plaats tussen 13:00 uur en 16:00 uur. Uiteraard is dit ten alle 
tijden afhankelijk van het aantal deelnemers.  
 

TIJD WAT OPMERKING 

13.30 Aankomst crew + materialen   

13.35- 14.35 Opbouw accommodatie   

14.35-  14.40 Briefing crew  

14:45- 14:55 Start registratie deelnemers   

14:55- 15:00 Uitleg spelregels NK Knikkeren – voorbeeld wedstrijd  

15:00-16:00 Start ronde 1  

16.00- 17:00 Start ronde 2  

 Gegevens noteren beste 16 deelnemers voor de 
finale in Ouwehands Dierenpark Rhenen 

 

17:00  Afbouw accommodatie   
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5. DE BESTE 16 DEELNEMERS  
 
Om de beste 16 deelnemers uit te kunnen nodigen voor de finale van het NK Knikkeren 2022 in 
Ouwehands Dierenpark Rhenen, hebben wij hun naam en het juiste e-mailadres nodig. Wij 
ontvangen dit formulier graag ingevuld terug nadat de voorronde van het NK Knikkeren heeft 
plaatsgevonden.  
 
Beste 16 knikkeraars (en ¼ finale) 

 Naam E-mailadres Baan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
1/2 Finale  

 Naam E-mailadres Baan 

1    

2    

3    

4    

 
Troostfinale 

 Naam E-mailadres Baan 

1    

2    

 
Finale 

 Naam E-mailadres Baan 

1    

2    
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