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De Kans van Hans gaat weer van start! 

 

Wat leuk, hoor ik je denken, maar wat was dat ook al weer? 

Nou … de Kans van Hans is bedoeld om onze Mini’s wat extra uitdaging te geven naast de reguliere 

toernooien binnen het district. Niet alleen doen ze zo wat extra wedstrijd ervaring op, tevens wordt deze 

competitie gezien als een soepelere overgang naar de volgende leeftijd categorie. De Cubs spelen immers 

al een volwaardige bondscompetitie. 

 

De opzet ziet er wat anders uit dan andere jaren. 

Net als bij de Cubs spelen we deze competitie in fases en in poules, zodat teams op een gelijkwaardiger 

niveau de wedstrijden kunnen spelen. Opgedeeld in 3 fases en een spannende (nog in te richten) beker 

finale zijn er 4 extra wedstrijddagen ingepland voor 5 deelnemende teams. 

 

De spelers verdedigen de eer van hun club om zo aan het einde van de competitie een heuse wisselbeker 

mee te nemen met daarop de naam van de club. Er wordt daarom ook van de spelers gevraagd aanwezig 

te zijn om het gehele team te steunen. 

 

In onderstaand schema is geprobeerd het schema uit te leggen. Omdat de locaties na iedere fase 

afhankelijk is van de gespeelde resultaten zullen deze gedurende de competitie worden bepaald.  

Daar waar 2 teams elkaar treffen wordt 2 x 25 minuten gespeeld. 

Daar waar 3 teams elkaar treffen, wordt 2 x 2 x 15 minuten gespeeld (dus 2 matches op 1 dag) 

De winnaars van elke fase komen elkaar de volgende fase in de Cup poule tegen, de overige teams 

ontmoeten elkaar in de Plate poule. 

Door loting is de eerste fase al ingedeeld, we beginnen op 28 januari. Locaties Heerenveen en Dwingeloo, 

kick-off tijden 13:00 (die in Heerenveen nog afhankelijk van indeling CJC 3e fase). 

 

 
 

Tijdens de Kans van Hans competitie is ieder try 5 punten waard. 

Er worden echter geen conversies gehouden. 

Maximaal verschil in score is 45 punten (9 tries), net als bij de Cubs & Junioren. Dan stopt de officiële 

wedstrijd en wordt de rest van de wedstrijd gemixt gespeeld. 

Na iedere ronde wordt een bijgewerkt schema gedeeld met locaties en kick-off tijden. 

 

Zie ook https://www.facebook.com/groups/442987842524796  

 

https://www.facebook.com/groups/442987842524796

