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NIEUWSBRIEF 24 januari 2019. 
 

Kaatshandschoenen en controles seizoen 2019. 

 

Handschoenencontroles in 2019  

Voor Nationale 1 en 2:  

  - enkel handschoenen 2018 (na hercontrole) en 2019 (nieuwe en overgenomen) zijn 

toegestaan. 

  - handschoenen 2018 dienen opnieuw gecontroleerd te worden voor een nieuw 

    certificaat en dit voor spelers die deze verder willen gebruiken in 2019. Deze 

hercontrole hiervoor is gratis 

 - controle nieuwe handschoen 2019 en overname handschoen 2019: 5 € per handschoen 

  - de controles zullen gebeuren op verschillende locaties in beide Vleugels. 

  - Vanaf 15 mei 2019: individuele controles: 10 € per handschoen. 

 

Ligareeks: 

  - voor Beker v België én Kamp. van België Liga: alléén handschoenen 2018 en 2019 zijn 

geldig. 

     Voor de handschoenen 2018 blijft het certificaat van 2018 geldig in 2019 (dus geen 

hercontrole). 

  - voor competitie in Vlaanderen: handschoenen type 2015 en later zijn geldig. 

  - controle nieuwe handschoen en overgenomen handschoenen: 5 € per handschoen 

  - vanaf 15 mei 2019: individuele controles 10 € per handschoen. 

 

Bevordering, Gewestelijke en kadetten: 

 - voor competities in Vlaanderen: handschoenen 2015 en later zijn geldig. 

 - controle nieuwe handschoen en overgenomen handschoenen: 5 € per handschoen 

- vanaf 15 mei 2019: individuele controles: 10 € per handschoen. 

 

Miniemen: 

Miniemen die in de jeugdcompetitie spelen hebben geen handschoenencertificaat nodig. 

Maar als miniemen aantreden bij de volwassenen (vast of occasioneel) dan hebben zij wél 

een handschoenencertificaat nodig. 
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Eerstvolgende controle: 

Er worden gezamenlijke controles georganiseerd op verschillende locaties in beide 

vleugels. Deze controles gelden zowel voor de Nationale reeksen als voor de Liga, 

Bevordering, Gewestelijke en Kadetten in Vlaanderen. 

 

Vlaanderen:  

- Controle op 29/01/2019 in Aalst ( Houtmarkt) van 19.00 tot 21.00 

 

Andere controles: 

- Controle op 26/01/2019 in Ath (Ceva) van 10.00 tot 12.00 

- Controle op 17/02/2019 in Anthée 

- Controle op 23/02/2019 in Dampremy 

 

 

Kampioenschap van Vlaanderen One Wall. 

Zaterdag 10 februari 2019 in Pollare. Programma: 

10u – jeugd en veteranen 

13u – seniors  

Voor inschrijvingen meedelen volgende gegevens: Naam, 1 of 2 categorieën (bijv. U13 

jongens en U15 jongens, seniors en/of veteranen ) en geboortejaar (als check of categorie 

juist is), singles en/of dubbels, indien dubbels wie de partner is of indien geen partner 

melden dat je een partner zoekt, dan kunnen we bekijken om een extra team samen te 

stellen. Iedereen kan meespelen die lid is van een club (anders speelt men buiten 

competitie). Neem bij twijfel contact op met de organisatoren. 

Inschrijven kan bij volgende personen: 

Wielandt Wouter – wouterwielandt@gmail.com 

De Cooman Jason – de_cooman_jason@hotmail.com 

En dit voor 31 januari 2019. 

 

Kaatsclub Grimminge O&O organiseert hun 

Jaarlijks eetfestijn. 
In de parochiezaal te Grimminge 

Zaterdag 26 januari 2019 van 17u00 tot 21u30. 

Zondag 27 januari 2019 van 11u00 tot 14u30. 

Menu: 

Ossentong – Varkensgebraad – Balletjes in tomatensaus 

Kindermenu’s verkrijgbaar. 

 

Kaatsclub Herdersem s.v. organiseert hun  

jaarlijkse eetfestijn. 
In zaal Voermansrust 

Schroverstraat 41, Wieze 

Zondag 24 februari 2019 van 11u30 tot 16u. 

Menu: 

Steak op 3 wijzen 

Vol-au-vent 

Kindermenu’s verkrijgbaar. 
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FACEBOOKPAGINA  !! 

Vanaf 6 december 2018 is de facebookpagina Kaatsentiteit Vlaanderen online, deze 

zal enkel dienst doen om inlichtingen welke de Kaatsentiteit aangaat te vermelden 

(uitslagen, nieuwsbrief, wedstrijden enz…). 

 

PROBLEEM WEBSITE 

Momenteel ligt onze website www.vleugelvlaanderen.be buiten dienst, een nieuwe 

site zal de huidige site vervangen. 

 

 

Wenst u de uitslagen in de weekends te ontvangen; 

Stuur dan een E-mail naar marcel.de.tant@telenet.be   

 

Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar 

Johnny.dellaert@skynet.be  

De secretaris 

Johnny Dellaert 
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