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NIEUWSBRIEF 05 maart 2020 
 

Kaatshandschoenen en controles seizoen 2020. 

Handschoencontroles in 2020. 

Voor Nationale 1 en 2: 

- Enkel handschoenenen 2019 (na hercontrole) en 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: individuele controles: 10€ per handschoen. 

Liga N3 reeks: 

-   Voor Beker v België en Kamp. Van België Liga N3: 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: 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: individuele controles: 10€ per handschoen. 

Miniemen: 

Miniemen die in de jeugdreeksen spelen hebben geen handschoenencertificaat nodig. 

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

een handschoenencertificaat nodig. 

Gebruik handsdchoenen 2020 is terug te vinden op onze website 

www.kaatsentiteivlaanderen.be in de rubriek “downloads” 
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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 N3, 

Bevordering, Gewestelijke en Kadetten in Vlaanderen. 

Controle Vlaanderen. 

- 28/03/2020 in Aalst (Houtmarkt) van 10u tot 12u.  

- 11/04/2020 in Aalst (Houtmarkt) van 10u tot 12u. 

- 23/04/2020 in Aalst(Houtmarkt) van 19u tot 21u. 

 

KALENDERS 2020 voor Nationale 1 en 2 én Vlaanderen. 

Zie website www.kaatsentiteitvlaanderen.be. 

Klikken op kalenders..rechts op download klikken om de gewenste kalender te openen en 

te lezen. 

Op deze site zullen ook na iedere speeldag de uitslagen en klassementen kunnen 

geraadpleegd worden (rubriek "Uitslagen en klassementen"). 

 

Kaatsclub Bever PC organiseert hun 

56ste Grote Mosselkermis (Jumbo’s) 

In de gemeentelijke zaal Bever (achter het gemeentehuis) 

Plaats 10 te Bever 

Vrijdag 6 maart 2020 van 18u30 tot 22u00. 

Zaterdag 7 maart 2020 van 18u00 tot 22u00. 

Zondag 8 maart 2020 van 11u30 tot 15u00. 

Haantjes, pensen en varkensgebraad met frietjes. 

 

Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar  Johnny.dellaert@skynet.be  

De secretaris 

Johnny Dellaert 
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