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Agendapunten: 
 

1. Verslag van de RvB van 19/11/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

2. Debriefing RvB NK-FNJP – Stand van zaken ivm de Kaatsclub 

Ninove in Nationale 2(N2) 

 Onze voorzitter drukt zijn verontwaardiging uit over de behandeling en het 

verloop van de kandidatuurstelling van de Kaatsclub Ninove om de reeks 

van Nationale 2 te vervolledigen tot 14 ploegen (na de "weigering van 

behoud" in Nationale 2 vanwege de club Aisemont).  

 Door het "chauvinisme" van de leden van de Waalse Vleugel en de 

"verdeeldheid" onder de leden binnen de Vlaamse Vleugel werd de 

kandidaatstelling van Ninove van de tafel geveegd door de Waalse Vleugel 

én de Koepel. De Waalse Vleugel opteerde voor 13 ploegen in N2 en dus 

geen heropvissing van Ninove in N2, terwijl de Vlaamse Vleugel opteerde 

voor 14 ploegen (zoals de voorgaande jaren 2018 en 2019 !!) en dus wel 

voor de heropvissing van Ninove in N2.  

  Een lid van de Vlaamse Vleugel stelde echter - onterecht en zonder 

juridisch draagvlak - dat de beslissing hierover alléén in handen lag van de 

Waalse Vleugel. De Waalse Vleugel pikte daar gretig op in en bleef bij hun 

beslissing voor 13 ploegen (dus zonder Ninove).  Onze voorzitter heeft 

gestreden om dat te weerleggen en om juridisch te bewijzen dat de RvB van 
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de Koepel de beslissing moest nemen (en niet de Waalse Vleugel) om de 

reeks te verminderen naar 13 ploegen of om 14 ploegen te behouden in N2. 

In de reglementering en de statuten is hierover niets voorzien zodat het 

vanzelfsprekend is dat de Koepel dit moest beslissen!  

  Een bestuursdelegatie van de Kaatsclub Ninove is hun zaak komen 

bepleiten in de RvB van de Koepel. Ook daar werd gesteld dat de Waalse 

Vleugel de eindbeslissing in handen had. Hoezeer de club Ninove en onze 

voorzitter dit tegenspraken... zij kregen geen gehoor.  

  Omdat noch de Kaatsclub Ninove, noch onze Kaatsentiteit een juridische 

procedure ging aanspannen, werd de kalender opgemaakt en verspreid op 

basis van 13 ploegen en dus zonder de kaatsclub Ninove (die dan daalt naar 

de Ligareeks), hoezeer tegen de zin van de Vlaamse Kaatsentiteit.  

  Voor de kaatsclub Ninove en onze Kaatsentiteit Vlaanderen is dit een 

"kaakslag" die nog lang zal nazinderen. 

 Tot slot drukte onze voorzitter de hoop uit dat iedereen van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen hier de nodige lessen zal uittrekken voor de 

toekomst. 

 

 

3.Voorstel reeksindeling en competitievormen seizoen 2020. 

De Liga- en Gewestelijke reeksen zijn gevormd door de RvB op basis van de 

ingediende éénheidsformulieren en de kwaliteit van de ploegen volgens de 

ingeschreven spelers. Voor de reguliere competitie wordt de reeks LIGA N3 

aangevuld met 2 ploegen uit Bevordering en 1 ploeg uit Gewestelijke 1 (in 

totaal dus 9 ploegen). Er worden terug Play-Offs gespeeld en ook de “Super 

Cup Gewestelijke Vlaanderen 2020” wordt opnieuw ingericht. Voor de beker 

van Vlaanderen zullen de ploegen van de Liga N3 en Bevordering samen de 

schiftingen en de finale betwisten terwijl de ploeg van Gewestelijke 1 voor 

de Beker van Vlaanderen opgenomen wordt in de serie van de Gewestelijke 

reeksen. 

 

  

- Reeks Liga N3 + Bevordering + Gewestelijke 1 = 9 ploegen. 

Liga N3: 6 ploegen: Baasrode – Galmaarden – Grimminge – Idegem – 

Ninove – Terjoden. 

Bevordering: 2 ploegen: Buggenhout Opstal – Kerksken. 

Gewestelijke 1: 1 ploeg: Kastel 1 

De competitievorm: 

Na de reguliere competitie (9 ploegen en 16 wedstrijden per ploeg) wordt 

deze reeks opgedeeld in 2 poules van 4 ploegen, na halvering van de punten 

(gedecimaliseerd). De 2 best geklasseerde Ligaploegen, na de reguliere 



competitie, zijn de 2 reekshoofden van de poules. Elke poule wordt nog 

aangevuld (door loting na de reguliere competitie) met 2 Ligaploegen en met 

één Bevorderingsploeg. 

De 2 poules spelen Play Offs met een heen- en terugronde. De 

bestgeklasseerde Ligaploeg van elke poule speelt de finale, heen- en terug, 

waarbij de verworven punten na de reguliere competitie en de Play Offs 

wegvallen. De finalist die het meeste spellen behaalt tijdens deze 2 

finalematchen is Kampioen van Vlaanderen en stijgt naar Nationale 2. De 

minst gunstig geklasseerde ploeg na de reguliere competitie speelt in deze 

finale eerst thuis. Bij gelijkheid van spellen, is de best geklasseerde 

finaleploeg na de reguliere competitie kampioen. De kampioen van 

Vlaanderen speelt tevens de finale van het Kampioenschap van België. 

 

De 2 Bevorderingsploegen spelen een finaleronde tegen elkaar (heen en 

terug), met behoud van de punten na de Play Offs. De best geklasseerde 

ploeg na deze finaleronde is Kampioen van Vlaanderen en stijgt naar de 

Ligareeks. Bij gelijkheid van punten na de finaleronde is de bestgeklasseerde 

ploeg in de reguliere competitie kampioen van Vlaanderen.  

De minst gunstig geklasseerde ploeg na de reguliere competitie speelt in deze 

finale eerst thuis. 

De kampioen van Vlaanderen speelt tevens de finale van het kampioenschap 

van België. 

 

De ploeg van Gewestelijke 1 (tevens kampioen van Vlaanderen) speelt alleen 

de reguliere competitie in de Ligareeks, en speelt nadien de "Super Cup 

Gewestelijke Vlaanderen 2020" met de kampioen van Gewestelijke 2 en 3 (3 

wedstrijddagen met 3 ploegen), ter voorbereiding van de finale van het 

kampioenschap van België. Deze ploeg speelt tevens voor de Beker van 

Vlaanderen in de Gewestelijke reeksen. In 2021 zal deze ploeg uitkomen in 

de Bevorderingsreeks. 

 

Algemeen:  

-De klassementen van de reguliere competitie en de Play Offs worden 

opgemaakt volgens art.22.1 van het Reglement van Inwendige Orde (RIO). 

-In 2020 zijn er geen dalers in de Ligareeks en de Gewestelijke reeksen. 

 

Reeks Gewestelijke 2 + Gewestelijke 3 = 5 ploegen. 

Gewestelijke 2: 2 ploegen: Kastel 2 – Wieze 

Gewestelijke 3: 3 ploegen: Hamme AB – Idegem – Terjoden  

De competitievorm:  

de samengevoegde reeks met 5 ploegen spelen een dubbele competitie met 



heen- en terugronde, dus elk 16 matchen. De kampioenen van Vlaanderen 

zijn de ploegen die 1ste eindigt in hun reeks. De kampioenen spelen tevens de 

finale van het kampioenschap van België. Zij stijgen naar een hogere reeks 

volgend seizoen. 

 

De “Super Cup Gewestelijke Vlaanderen 2020” wordt gespeeld met de 3 

kampioensploegen (Gew 1 – Gew 2 – Gew 3). Dit zijn 3 wedstrijddagen met 

3 ploegen. Er wordt telkens naar 7 gespeeld. De ploeg met de meeste punten 

na de 3 wedstrijddagen wint de Super Cup.  

 

ALGEMEEN: al de klassementen worden opgemaakt volgens art.22.1 van 

het reglement van Inwendige Orde (R.I.O.). 

 

Jeugdreeksen. 

Kadetten: 5 ploegen 

Baasrode – Bever – Galmaarden – Grimminge – Kastel  

Competitie met telkens heen- en terugwedstrijden. 

Miniemen: 4 ploegen 

Baasrode – Galmaarden – Grimminge – Kastel  

Dubbele competitie met telkens heen- en terugwedstrijden. 

Pupillen: 8 ploegen (waarvan 1 ploeg onder voorbehoud) 

Baasrode – Bever – Brussegem – Grimminge – Hamme Zogge –  

Kastel (onder voorbehoud) – Terjoden – Wieze  

Competitie met heen- en terugwedstrijden. 

Prepupillen: 3 ploegen 

Bever – Grimminge – Hamme Zogge  

Dubbele competitie met heen- en terugwedstrijden. Iedere ploeg organiseert 

een tornooi met de 3 ploegen. 

 

4. Trekking Beker van Vlaanderen 2020 + vastlegging data. 

Beker van Vlaanderen Liga N3 + Bevordering. 

Schiftingen heen- en terug worden gespeeld in 

Weekend van 26 april 2020. 

Weekend van 6 juni 2020. 

Opgelet !... deze data kunnen nog wijzigen. 

1. Kerksken – Galmaarden 

2. Grimminge – Idegem 

3. Buggenhout Opstal – Ninove 

4. Terjoden – Baasrode  

Finale op 15 augustus 2020 om 14u30 te .... ? 

Winnaar 1 – Winnaar 2 



Winnaar 3 – Winnaar 4  

Finale  

Beker van Vlaanderen Gewestelijke 1-2-3. 

Schiftingen worden gespeeld in 

Weekend 2 en 3 mei 2020. 

Weekend 30 – 31 mei en 1 juni 2020. 

Weekend 4 en 5 juli 2020. 

1. Kastel 2 – Idegem – Hamme AB 

2. Terjoden – Kastel 3 – Wieze  

De winnaar en de beste verliezer van iedere reeks gaan naar de finale. 

Finale op 9 augustus 2020 om 14u30 te ....? 

Winnaar 1 – Beste verliezer 2 

Winnaar 2 – Beste verliezer 1 

Finale  

Beker van Vlaanderen jeugd. 

Kadetten. 

Schiftingen heen- en terug: week 18 – 19 – 20  

1. Kastel – Bever – Grimminge  

2. Galmaarden – Baasrode  

De beste verliezer van reeks 1 is ook geplaatst voor de finaledag. 

Finale op 9 augustus 2020 om 9u30. 

Trekking ter plaatse onder de 3 ploegen. De eventuele inrichtende ploeg 

krijgt de hoed. 

Miniemen. 

Geen schiftingen. 

Finale op 4 juli 2020 om 9u30 te....? 

De plaats van de finaledag wordt toegewezen volgens kandidaatstelling 

(eventueel met loting bij meerdere kandidaten). Indien er geen kandidaten 

zijn, zal er geloot worden onder de 4 ploegen. De gelote club is dan 

verplicht van te organiseren. 

1. Baasrode – Galmaarden 

2. Grimminge – Kastel  

Finale  

Pupillen. 

Heen- en terug: week 19 – 20 

1. Kastel – Wieze 

2. Baasrode – Bever 

3. Hamme Zogge – Brussegem 

4. Grimminge – Terjoden  

Finale op 15 augustus 2020 om 9u30 te....? 

Winnaar 1 – Winnaar 2 



Winnaar 3 – Winnaar 4 

Finale  

 

Prepupillen. 

De Cup Day voor Prepupillen zal doorgaan op zaterdag 27 juni 2020 om 

9u30. De inrichter zal toegewezen worden door kandidaatstelling (lastenboek 

volgt) met eventuele loting. 

 

5. Leeftijd Jeugdreeksen en nationale organisaties. 

Leeftijden Jeugdreeksen: 

Kadetten:     2002 – 2003 – 2004  

Miniemen:   2005 – 2006 – 2007 

Pupillen:      2008 – 2009 – 2010 

Prepupillen: 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 

 

Nationale dagen: 

25 april 2020: Mons Cup te Villers-Saint-Ghislain (selectie kadetten). 

27 juni 2020: Nationale dag Miniemen te Entre-Sambre-et-Meuse 

18 Juli 2020: Nationale dag Pupillen te Haine et Senne 

2 augustus 2020: Grote prijs te Brussel (Grote Markt) voor Miniemen 

(selectie) 

9 augustus 2020: Finale Miniemen Beker van België 

22 augustus 2020: Nationale dag Pupillen te Entre-Sambre-et-Meuse  

22 augustus 2020: Finale Kadetten Beker van België 

25 augustus 2020: Finale Pupillen Beker van België 

 

Kampioenschap van België Jeugd: 

Kadetten: 

12 september 2020 Kampioen Wallonië – Kampioen Vlaanderen 

13 september 2020 Kampioen Vlaanderen – Kampioen Wallonië 

Miniemen: 

Voorziene data: 5-6-12-13 september 2020 

Aantal finalisten worden eerstdaags bekendgemaakt. 

Op 5 september zou er in Vlaanderen een schifting gespeeld worden. 

  

  

 

 



6. Aanpassing vergoeding scheidsrechters. 

De vergoedingen van de scheidsrechters worden vanaf het seizoen 2020 

aangepast als volgt: 

- Gewestelijke reeksen: 50€ 

- Ligareeks: 70€ 

Bij wedstrijden met 3 ploegen en meer worden deze vergoedingen verhoogd 

met 10 € 

De clubs betalen de vergoeding aan de scheidsrechters volgens de reeks 

waarin hun ploeg speelt. 

 

7. Bestuurswijzigingen Grimminge. 

Vanaf 1 januari 2020 worden volgende wijzigingen doorgevoerd binnen de 

kaatsclub Grimminge O&O: 

Nieuwe secretaris: Lievens Glenn – Radenberg 13, 9506 Idegem  

secretariaatkaatsclubgrimminge@gmail.com – 0485/72 03 79 

Nieuwe schatbewaarder: Prové Marleen – Lembosstraat 13, 9506 Grimminge 

marleenprove@telenet.be – 054/32 33 79 – 0476/42 27 89  

 

8. One Wall kampioenschap van Vlaanderen. 

Het Kampioenschap van Vlaanderen One Wall zal terug georganiseerd worden 

door HP Big Blue. Dit zal doorgaan op zondag 9 februari 2020 vanaf 10u in 

sporthal De Doos (Gavers) te Onkerzele-Geraardsbergen.  

Programma: 

10u Veteranen 

12u Jeugd 

15u Senioren 

Via deze link kan men inschrijven: https://forms.gle/MLpxRSidn9wN4hSz6 . 

 

9. Kastoestand: Bankverrichtingen. 

De schatbewaarder heeft een overzicht gestuurd van de kastoestand van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen naar alle leden via mail.  

10. Varia. 

- Nieuwe handschoenenfabrikant in Vlaanderen: 

Lievens Kevin – Radenberg 11, 9506 Idegem – 0485/72 03 79 

lievenskevin@hotmail.com  

- Gebruik handschoenen 2020 

In Nationale 1&2 zullen enkel de handschoenen type 2019 (na nieuwe controle) en 

type 2020 worden toegelaten. 
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In de Liga N3 Vlaanderen zal de handschoen vanaf 2015 worden toegestaan voor 

de eigen competitie, maar voor de Nationale Kampioenschappen 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€ vanaf 10 mei 2020 

- Data Beker van België volwassenen 

Zondag 19/04/2020 voorronde Ligaploegen. 

Zondag 26/04/2020 1ste ronde met ploegen N1 en N2  

Zaterdag 16/05/2020 2de ronde 

Finaleweek 14/07/2020 →18/07/2020 

- Tornooien in Vlaanderen 

Tornooi te Aalst: 6 juli → zaterdag 11 juli 2020. 

Tornooi te Wieze: 17 augustus → zondag 23 augustus 2020. 

- De kalendervergadering zal doorgaan op 15 februari 2020 in ons lokaal 

“Volkshuis” te Aalst om 10u. De uitnodigingen worden tijdig verstuurd. 

- De lijsten met vrije spelers, spelers met een dubbele aansluiting en de spelers 

die voor één jaar bij een ploeg spelen volgens art.14.5d., staan op onze website 

onder de link downloads. 

- Ter herinnering : alle spelers die in 2019 bij een club hebben aangesloten 

volgens art.14.5d, gaan automatisch terug naar hun club van herkomst op het 

einde van dat seizoen. Zij moeten nieuwe documenten tekenen als zij van deze 

mogelijkheid opnieuw willen gebruik maken in 2020. 

 

 

Volgende Raad van Bestuur op donderdag 23 januari 2019 om 19u30 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


