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NIEUWSBRIEF 2 juli 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 

Alle tornooien 2020 zijn afgelast, alsook de GP Stad Ath van 8 sept 2020.  

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

De Vlaamse en Waalse Vleugel organiseren elk - in eigen beheer -  "vrije competities" op 

basis van vrijwillige inschrijvingen van clubs. Ook oefenluttes, kermisluttes, Grote 

Prijzen,enz...zijn mogelijk. Al deze organisaties zullen doorgaan  mits het respecteren van 

de opgelegde wettelijke voorwaarden van de overheid. 

Eerder werd ook al beslist dat alle nationale jeugdorganisaties werden afgelast. 

 

KAATSENTITEIT VLAANDEREN. 

 

Vanaf 1 juli 2020. 

Mits strikte naleving van de protocollen. 

- alles qua sportbeoefening. 

- opening van douches en kleedkamers. 

- met (liefst zittend) publiek tot een maximum van 400 personen (met bewaren van 

veiligheidsafstanden). 

 

Onze Kaatsentiteit Vlaanderen organiseert - in eigen beheer - vanaf 1 juli 2020: 

- een (vrije) competitie onder de benaming "Trofee Kaatsentiteit Vlaanderen" voor de 

reeksen van Nationale 1 en 2 - Liga - Gewestelijke en Jeugd. 

- de jaarlijkse Beker van Vlaanderen (Liga – Gewestelijke – Jeugd)  

 

Wij zouden 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. 

De kalenders zijn gepubliceerd op de website: www.kaatsentiteitvlaanderen.be/kalender  . 
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Tevens zal een programmaoverzicht met de belangrijke data vermeld worden in onze 

Nieuwsbrief. 

 

Wedstrijden in Vlaanderen vanaf 1 juli met publiek !!! 

Vrije competities . 

Zondag 5 juli 2020 om 15u. 

Nationale 1&2. 

Wieze – Herdersem 

Hamme Zogge – Brussegem 

Kastel – Grimminge 

Liga. 

Galmaarden – Idegem 

Baasrode – Ninove 

Grimminge – Terjoden  

Gewestelijke. 

Hamme AB – Wieze 

Idegem – Kastel 2 

 

Ook onze jeugd start met een heropstart van een vrije competitie vanaf 1 juli 2020,  

kalender zie www.kaatsentiteitvlaanderen.be/kalender !! 

 

 

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  

De secretaris 

Johnny Dellaert 
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