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NIEUWSBRIEF 14 mei 2020 
 

Even ter herinnering!   

Al onze leden aangesloten bij de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen blijven verzekerd bij 

Sporta. Of er al dan niet competitie gespeeld wordt speelt geen rol, deze 

verzekeringsdekking blijft van toepassing tot 31 december 2020. 

 

Huidige toestand in verband met de maatregelen wegens het Coronavirus. 

NATIONAAL 

Op 7 mei 2020 heeft het Bestuursorgaan van de Nationale Koepel NK-FNJP   

medegedeeld dat de volgende nationale kaatsactiviteiten NIET meer zullen doorgaan : 

- de kampioenschappen in Nationale 1 en 2 

- de Beker van België 

- de tornooien 

De samenstelling van de reeksen voor Nationale 1 en 2 blijven ongewijzigd in 2021. 

In overleg met de Vlaamse en Waalse Vleugel zal overwogen worden welke 

kaatsactiviteiten nog kunnen plaatshebben (oefenluttes, kermisluttes, Grote Prijzen,enz...) 

maar steeds rekening houdend met de opgelegde wettelijke voorwaarden van de overheid. 

Eerder werd al beslist dat ook voor de Jeugd de volgende afgelastingen van kracht zijn: 

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. 

 

KAATSENTITEIT VLAANDEREN 

Nieuwe maatregelen genomen door de veiligheidsraad tot 8 juni 2020.  

Jullie kunnen evolueren naar een veilige heropstart van clubtrainingen, onder toeziend oog 

van een trainer:  

De veiligheidsraad heeft gisteren (13/05/2020) beslist dat reguliere sportclubs vanaf 

maandag 18 mei hun groepstrainingen en lessen in open lucht mogen hervatten. Dit kan 

enkel in aanwezigheid van een trainer of coach en met maximum 20 personen. Alle 

veiligheidsmaatregelen inzake social distance en hygiëne moeten nog steeds gerespecteerd 

worden om de veiligheid te kunnen garanderen. 
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Over eventuele volgende fases werd nog geen uitspraak gedaan. Voorlopig plant de 

nationale veiligheidsraad géén volgende stappen voor 8 juni. 

In functie van deze beslissingen zal onze Kaatsentiteit Vlaanderen overwegen (in overleg 

met de clubs) om: 

- eventueel nog een competitie (zonder Play-offs) alsnog op te starten 

 voor de reeksen die vallen onder de bevoegdheid van de Kaatsentiteit Vlaanderen 

- een “minicompetitie Beker van Vlaanderen” (Liga – Gewestelijke – Jeugd) nog op te 

starten telkens weliswaar binnen het wettelijk kader. 

De uitgevaardigde maatregelen en voorwaarden, opgelegd door de overheid, zullen dan 

ook eerst voorgelegd en besproken worden, vooraleer een definitieve beslissing te nemen. 

Vanzelfsprekend zal het al dan niet toelaten van publiek en het openstellen van kantine en 

kleedkamers mede bepalen welke beslissingen er zullen genomen worden. 

Indien nodig, zullen wij niet aarzelen om een (beperkte) vergadering te beleggen met de 

clubs om tot optimale oplossingen te komen. 

 

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

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

en zullen mogelijks dit jaar niet meer gedrukt worden ten gevolge van de coronavirus. 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. 

 

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) . 

- Het tornooi van Sirault. 

Verder nieuws en updates 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  
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