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NIEUWSBRIEF 28 april 2020 
 

Exitstrategie voor de sportsector: 

Tot 3 mei 

* Fysieke buitenactiviteiten als wandelen, fietsen en lopen zijn toegestaan. 

Vanaf 4 mei (fase 1a) 

* Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de 

mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd 

gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2). Het zal ook 

toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar 

toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd 

verboden. 

* Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,… de opsomming is 

niet limitatief 

Vanaf 11 mei (fase 1b) 

* Idem fase 1a. 

Vanaf 18 mei (fase 2) 

* Fysieke en sportieve activiteiten in de buitenlucht kunnen uitgebreid worden naar 

meer dan 2 personen 

* Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en 

met respect voor bepaalde consignes. 

* MAAR: slechts na evaluatie (moet dus nog concreet beslist worden)!!!!!!!!!! 

Vanaf ten vroegste 8 juni (fase 3) 

Wordt nog bestudeerd !! 

* Horeca 

* Kleinere evenementen 

* Jeugdbewegingskampen en zomerstages 
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Even ter herinnering! al onze leden aangesloten bij de Kaatsentiteit Vlaanderen blijven 

verzekerd bij Sporta, ook tijdens individuele sportbeoefening. Deze dekking blijft van 

toepassing tijdens de corona-inperkingen. 

 

Verlenging maatregelen in Vlaanderen wegens Coronavirus. 

MAATREGELEN BETREFFENDE DE GEPLANDE ACTIVITEITEN BINNEN 

DE KAATSENTITEIT VLAANDEREN ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS 

Op basis van de huidige berichtgeving en interviews van specialisten ivm de Coronacrisis  

Als gevolg van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de 

kampioenschappen in Nationale 1 & Nationale 2 voorlopig niet hervat worden voor 

8/06/20. 

In afwachting van een nieuwe veiligheidsraad waar wij meer nieuws over de exit strategie 

te hopen vernemen. 

In afwachting alvast de volgende beslissingen: 

Volwassenen: 

- Start competitie na 30/05:  

Annulatie van het kampioenschap van België voor de volgende afdelingen: (Liga, 

Bevordering, Gewestelijke 1, Gewestelijke 2 en Gewestelijke3) 

Jeugd: 

 Annulatie kampioenschap van België voor alle jeugdreeksen 

 Annulatie Beker van België voor alle jeugdreeksen 

 Annulatie van de Nationale dagen 

Dit gaat enkel over de nationale organisaties, Kampioenschap en Beker van België. 

Dit laat de vleugels ( Vlaanderen en FJPWB) toe om hun regionaal kampioenschap te 

kunnen afwerken in september. 

 

- alsook in overleg met de leden van ons Bestuursorgaan - voelen wij ons verplicht om 

over te gaan tot verlenging van de afgelasting van alle kaatsactiviteiten in Vlaanderen, die 

vallen onder het beheer van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen. Deze verlenging loopt tot 

en met 8 juni 2020. 

De gezondheid van eenieder primeert nu eenmaal in deze moeilijke periode !!! 

Ook de handschoenencontroles worden voorlopig verder opgeschort. 

Het drukken van onze Documentatiefolder 2020 en de nationale brochure staan "on hold", 

daar de kans groot is dat een en ander zal gewijzigd worden (bv. kalenders). 

De facturatie naar de clubs toe wordt eveneens uitgesteld. 

Wat de competitiekalenders betreft, werken wij aan diverse scenario's ten einde spoedig 

klaarheid te kunnen scheppen zodra de kaatsactiviteiten mogen hervat worden. 

Wij moeten hierbij ook rekening houden met de (eventuele) gewijzigde kalenders van de 

nationale reeksen. Indien nodig, zullen wij niet aarzelen om een (beperkte) vergadering te 

beleggen met de clubs om tot optimale oplossingen te komen. 

De beslissing om de competitie - eventueel - nog op te starten zal eerst voorgelegd 

worden aan onze clubs, die zullen inspraak hebben. De uitgevaardigde maatregelen 

en voorwaarden, opgelegd door de overheid, zullen dan ook voorgelegd en besproken 

worden, vooraleer een definitieve beslissing te nemen. 



 

SCENARIO’S CORONA Nationale reeksen. 

1. De activiteiten hernemen op 01/06/20 - 15/06/20: 

 Annulering van de Super-Cup, Presidents Cup & Liga Cup. 

 4 oefenluttes 

 Er zijn geen play-offs of play-downs meer N1 (klassiek kampioenschap). 

 N1 1ste kampioen van België – laatste zakt naar N2. 

 N2 1ste kampioen van België  stijgt naar N1- laatste 3 zakken naar Ligareeks. 

 De Beker van België wordt enkel gespeeld tussen de 12 ploegen van 

Nationale 1 (lottrekking) 

 Tornooien: Schiftingen en finales tijdens de week. De organisatoren moeten 

de F16 formulieren terugsturen naar de clubs om hun verbintenis te 

bevestigen. 

De organistoren hebben nog het recht om hun tornooi  in 2020 te annuleren. 

De annulatie moet worden bevestigd voor 01/05/20. 

2. De activiteiten hernemen op 01/07/20: 

 Annulering van de Super-Cup, Presidents Cup & Liga Cup 

 2 oefenluttes 

 Annulatie van de tornooien. 

 Er zijn geen play-offs of play-downs meer N1 (klassiek kampioenschap). 

 N1 1ste kampioen van België – laatste zakt naar N2. 

 N2 1ste kampioen van België  stijgt naar N1- laatste 3 zakken naar Ligareeks. 

 De Beker van België wordt enkel gespeeld tussen de 12 ploegen van 

Nationale 1 (lottrekking). 

3. De activiteiten kunnen niet worden hernomen op 01/07/20: 

De Competities, Beker van België, tornooien of elk ander evenement onder de 

bevoegdheid van de NK-FNJP gaan niet door in 2020. De reeksen voor N1 en N2 

blijven dezelfde in 2021.  

Wij zullen jullie geregeld op de hoogte brengen over het verdere verloop en de 

beslissingen hierover. 

Wij zouden ook willen vragen aan alle clubs dat zij de nodige maatregelen nemen om de 

wettelijke regels te respecteren in verband met de bestrijding van het Coronavirus.  

Wij rekenen op jullie begrip om deze moeilijke periode te boven te komen. 

2. Bevestigde afgelastingen in 2020. 

De organisatoren bevestigden reeds de afgelasting van: 

- Het tornooi van Aalst. 

Wegens afgelasting van het tornooi van Aalst gaat ook de Beker van de stad Aalst 

voor Liga en Gewestelijke Kaatsentiteit Vlaanderen niet door. 

- Het tornooi van Wieze. 

- Het tornooi van Ogy. 

- Het tornooi van Maubeuge. 

- Het tornooi van Tilburck. 



- Het WK 2020 is verschoven naar 2021. 

- Het tornooi van Thieulain.  

- De grote prijs Maistriau (Haine/Senne) . 

 

3. Organisaties die (voorlopig) wél doorgaan 

- Het tornooi van Sirault 19/8 → 25/8/2020 gaat door, de schifting van zaterdag 

22/8/2020 wordt vervroegd naar woensdag 19/8/2020. 

- Beker van België Volwassenen 

 

Verder nieuws over het kaatsen in deze periode kan gevolgd worden op 

onze facebookpagina en onze website !!!!!! 

 

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

De secretaris 

Johnny Dellaert 
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