
Kans van Hans competitie 2021-2022 
 

De Kans van Hans (KvH) is een officiële competitie georganiseerd voor de jongere rugbyers, 

de Mini's. Dit seizoen zullen vijf rugby (cluster) clubs uit het noorden hun talenten tegen 

elkaar laten spelen. De deelnemende clubs organiseren om de beurt een competitiedag. Er zijn 

vijf competitiedagen en de reeks wordt afgesloten met een zesde finale dag waarbij alle teams 

tegen elkaar uitkomen. Klik hier voor de Kans van Hans wedstrijddata.  

Een competitiedag 

Het idee achter Kans van Hans is dat de Mini’s wat langere wedstrijden spelen in 

competitieverband. Dit doen zij een keer thuis en diverse keren uit. Om het reizen wat te 

combineren is besloten om de teams per trio tegen elkaar te laten spelen. Een competitiedag 

bestaat uit drie wedstrijden waarbij de aanwezige drie teams ieder twee wedstrijden speelt.  

De spelregels/richtlijnen  

• De wedstrijden worden gespeeld door uitsluitend Mini’s. 

• Het aantal spelers voor een Mini’s team is 12. In overleg met de tegenstander kan hier 

enigszins van worden afgeweken. 

• Een KvH-wedstrijd duurt 2x15 minuten en wordt gespeeld met bal #4. 

• Per team zijn er op 1 competitiedag 2 thuiswedstrijden ingeroosterd.  

• De thuisspelende team is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de 

competitiedag en regelt de scheidsrechter en EHBO. 

• Na afloop stuurt het organiserende team de uitslag naar KansVanHans@gmail.com. 

De puntentelling  

• Alleen try’s worden geteld; 1 try = 1 punt. 

• Een gewonnen wedstrijd levert vier wedstrijdpunten op.  

• Een gelijkspel levert twee wedstrijdpunten op. 

• Verlies levert nul wedstrijdpunten op. 

• Een wedstrijdbonuspunt wordt toegekend aan teams die met een verschil van 1 punt 

verliezen. 

• Geen wedstrijdbonuspunten bij vier try’s of meer. 

Achtergrondinformatie 

De Kans van Hans zijn vrienden van Hans Kuijer (professioneel rugbyspeler en de beste full 

back van Nederland) die na Hans zijn dood in 2003, een clubje hebben opgericht. De Kans 

van Hans ondersteunt rugbyers en rugby initiatieven die tot doel hebben de rugby sport op een 

hoger niveau te tillen. 
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