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NIEUWSBRIEF 28 maart 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: 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 controles: 

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 zaterdag 30 maart 2019 in Aalst (Houtmarkt) van 10u tot 12u. 

- Controle op dinsdag 9 april 2019 in Aalst (Houtmarkt) van 19u tot 21u. 

 

Andere controles: 

- Zaterdag 30 maart 2019 in Sirault (New Tout) van 14u tot 18u. 

 

Vriendenwedstrijden in Vlaanderen. 

Zaterdag 30 maart 2019 om 14u30. 

Nationale. 

Baasrode – Hamme Zogge 

Grimminge – Ninove 

Wieze – Terjoden 

 

Liga&Gewestelijke. 

Galmaarden 2 – Grimminge 2 

Kastel 3 – Kastel 2 

Kerksken – Idegem  

 

Zondag 31 maart 2019 om 14u30. 

Nationale. 

Galmaarden – Vaudignies 

Grimminge – Terjoden 

Kerksken – Hamme Zogge 

Kastel – Brussegem 

 

Liga&Gewestelijke. 

Baasrode 2 – Buggenhout Opstal 

Ninove 2 – Idegem  

 

Afgelasting oefenwedstrijden. 

Afgelaste wedstrijden worden steeds vermeld en aangepast op onze website 

www.vleugelvlaanderen.be onder de rubriek Kaatswedstrijden in Vlaanderen. 

 

 

Kaatsclub Kerksken Michiels organiseert hun 

Steak- en Kipfestijn. 
In feestzaal Korlick 

Kerkskendorp 26, Kerksken 

Zaterdag 27 april 2019 van 17u30 tot 21u00. 

Zondag 28 april 2019 van 11u30 tot 15u00. 

Kindermenu verkrijgbaar. 

 

http://www.vleugelvlaanderen.be/


 

 

NIEUWE WEBSITE !!!!!! 

Vanaf heden is onze nieuwe website www.kaatsentiteitvlaanderen.be online, men kan 

er alle informatie ( kalenders, uitslagen en klassementen, handschoencontroles, 

documenten, verslagen, nieuwsbrief enz…) terugvinden en downloaden. 

 

 

Wenst u de uitslagen en kalenders 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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