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NIEUWSBRIEF 9 juni 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 

Goed nieuws: Nieuwe maatregelen genomen door de Veiligheidsraad. 

Vanaf 8 juni 2020.  

De nieuwe veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat vanaf maandag 8 juni 2020 ook op 

sportief vlak meer toegelaten is. 

* Training en competitie. 

 * In georganiseerd verband is sporten toegelaten in een groep van maximum 20 personen 

mits in acht name van de veiligheidsafstand en in aanwezigheid van een trainer of 

meerderjarige toezichter. 

* Sportzalen, sporthallen mogen heropend worden, mits naleving van het protocol.  

* Buffetten mogen open onder strikte voorwaarden: 

- elke klant moet aan zijn eigen tafel zitten en aan tafel bestellen. 

- maximaal 10 personen per tafel toegelaten. 

- er moet 1,5m zijn tussen de tafels. 

- de bediening moet een mondmasker dragen. 

* Kleedkamers en douches blijven echter gesloten. 
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* Voor min 12-jarigen zijn de afstandsregels niet van toepassing, zij mogen opnieuw vrij 

sporten. 

Vanaf 1 juli 2020. 

Mits strikte naleving van de protocollen. 

- alles qua sportbeoefening. 

- opening van douches en kleedkamers. 

- zittend publiek tot een maximum van 200 personen (met bewaren van 

veiligheidsafstanden). 

 

Onze Kaatsentiteit Vlaanderen zal in overleg met de clubs dewelke een vragenlijst hebben 

toegekregen (spelen/niet spelen) beslissen op hun bestuursorgaan van 17 juni 2020. 

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

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. 

Bij hervatting van de competities zullen de kalenders gepubliceerd worden op de website: 

www.kaatsentiteitvlaanderen.be . 

Tevens zal een programmaoverzicht met de belangrijke data vermeld worden in onze 

Nieuwsbrief. 

 

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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