
Handschoen controles 2020. 

Voor Nationale 1 en 2:  

  - enkel handschoenen type 2019 (na hercontrole) en type 2020 (nieuwe en 

overgenomen) zijn toegestaan. 

- handschoenen 2019 dienen opnieuw gecontroleerd te worden voor een nieuw 

 certificaat en dit voor spelers die deze verder willen gebruiken in 2020. Deze 

hercontrole hiervoor is gratis 

- controle nieuwe handschoen 2020 en overname handschoen: 5 € per 

handschoen 

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

- Vanaf 1 mei 2020 zijn er individuele controles: 10 € per handschoen. 

 

Liga N3 reeks: 

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

2020 zijn geldig. 

Voor de handschoenen 2019 blijft het certificaat van 2019 geldig in 2020 (dus 

geen hercontrole). 

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

- controle nieuwe handschoen en overgenomen handschoenen: 5 € per 

handschoen 

- vanaf 1 mei 2020 zijn er 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 1 mei 2020 zijn er 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. 

 

Eerstvolgende controle in Vlaanderen te Aalst (Volkshuis) Houtmarkt, 1, zowel 

voor Nationale, Liga, Bevordering, Gewestelijke en Jeugdreeksen: 

op zaterdag 11 april 2020 van 10u tot 12u. Na iedere controle zal telkens de 

volgende datum vastgelegd en bekend gemaakt worden. 

 

Te Aalst “Volkshuis” Houtmarkt 1, 9300 Aalst: 

* Dinsdag 14 januari 2020 van 19u tot 21u. 

* Dinsdag 11 februari 2020 van 19u tot 21u. 

* Dinsdag 3 maart 2020 van 19u tot 21u. 

* Zaterdag 28 maart 2020 van 10u tot 12u. (afgelast om gezondheidsredenen, 

coronavirus) 

* Zaterdag 11 april 2020 van 10u tot 12u (afgelast om gezondheidsredenen, 

coronavirus). 

* Donderdag 23 april 2020 van 19u tot 21u. (afgelast om gezondheidsredenen, 

coronavirus). 

 

 

 

 


