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NIEUWSBRIEF 11 december 2019 
 

 

Kaatshandschoenen seizoen 2020 
- In Nationale 1&2 zullen enkel de handschoenen 2019 (na nieuwe controle) en 

2020 worden toegelaten. 

- In de Liga N3 Vlaanderen zal de handschoen vanaf 2015 worden toegestaan voor 

de eigen competitie, maar voor de Nationale Kampioenschapswedstrijden en de 

Beker van België zal enkel het type 2019 en 2020 worden toegestaan. 

De handschoen 2019 moet NIET terug gecontroleerd worden voor de Liga N3. 

- In de Gewestelijke reeksen in Vlaanderen zal ook gespeeld worden met 

handschoen type 2015 en later. Voor de Nationale Kampioenschappen moet nog 

nationaal beslist worden welk type zal toegestaan worden. 

- De 1ste globale handschoenencontrole in Vlaanderen voor alle reeksen (Nationale 

én Vlaanderen) is vastgelegd op dinsdag 14 januari 2020 van 19u tot 21u. Deze 

zal doorgaan in ons lokaal “Volkshuis” te Aalst, Houtmarkt, 1.  

Tarieven controles: 

- Globale controle : Hercontrole 2019(Nationale 1 en 2) = gratis 

                                 Controle nieuwe en overgenomen handschoenen = 5€ 

- Individuele controles: 10€ 

 

NIEUWE HANDSCHOENENFABRIKANT in Vlaanderen 

De heer Glenn Lievens zal zijn kandidatuur als handschoenenfabrikant voorstellen op 

de RvB van de Koepel op 12/12/2019. Bij aanvaarding kan hij direct beginnen met het 

vervaardigen van nieuwe handschoenen. 

 
Bestuurswijziging !! 

Wij nemen nota van een bestuurswijziging bij kaatsclub Grimminge O&O vanaf 1/1/2020; 

Nieuwe secretaris: Lievens Glenn. 

Nieuwe schatbewaarder: Prové Marleen. 

 

 

Secretaris 

Johnny Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

 E-Mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 

 

http://www.kaatsentiteitvlaanderen.be  

               
 Rekeningnummer: IBAN: BE73 7370 2608 5060·  

                                            BIC: KREDBEBB 

http://www.kaatsentiteitvlaanderen.be/


Kampioenschap van Vlaanderen One Wall. 

De datum voor het kampioenschap van Vlaanderen One Wall is vastgelegd op Zondag 9 

februari 2020 en zal doorgaan in de sporthal (De Gavers) te Geraardsbergen vanaf 10u00.  

De locatie is dus gewijzigd door de niet beschikbaarheid van de sporthal te Hamme. 

Programma: 

10u Veteranen 

12u Jeugd 

15u Senioren 

 

Er wordt nog een inschrijvingsformulier aangemaakt en er zal een FACEBOOKPAGINA 

evenement aangemaakt worden. 

 

UITNODIGING VANWEGE HET KAATSMUSEUM te ATH 

"Het bestuur van het vermaarde en alomgekende Kaatsmuseum te Ath nodigt u uit op hun 

"OPENDEURDAG" van ZONDAG 22 DECEMBER 2019 van 10u tot 18u30. 

De uitgebreide en rijke collecties van bestaande en nieuwe materialen en kaatsuitrustingen 

worden dan voorgesteld door een aantal vrijwilligers in een vriendelijke sfeer. 

Bovendien zullen zij u ook informeren over hun herinrichtingsplannen van het museum. 

Adres : Hôtel de ville d'Ath, Grand Place, 45, 7800 Ath 

Info : Camille Rasson, secretaris-conservator, GSM 0475/47 40 19" 

 

Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar 

Johnny.dellaert@skynet.be  

 

De secretaris 

Johnny Dellaert 
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