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NIEUWSBRIEF 29 januari 2021
Handschoenen 2021
- Voor het seizoen 2021 zal enkel de handschoen 2020 (na nieuwe controle en enkel voor
spelers van N1 &N2) en de handschoen 2021 toegestaan zijn in de reeksen van N1 en N2.
Voor de liga ploegen in de Beker van België en het kampioenschap van België wordt de
handschoen van 2019 ook toegestaan.
- Voor de Ligaploegen is er geen nieuwe controle nodig voor de handschoenen 2019 en
2020.
- Prijs controle: * Nieuwe handschoen 2021 en overname handschoen = 5€
* Controle handschoen 2020 = gratis
* Individuele controles vanaf begin mei 2021 = 10€

Handschoenencontroles 2021.
De 1ste globale handschoenencontrole in Vlaanderen voor alle reeksen (Nationale én
Vlaanderen) zal vastgelegd worden van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Dit zal
tijdig medegedeeld worden. Deze zal doorgaan in ons lokaal “Volkshuis” te Aalst,
Houtmarkt, 1.
Kaatscompetitie 2021 in Vlaanderen
Geregeld worden wij gecontacteerd met de vraag :"Zal de kaatscompetitie kunnen
beginnen zoals gepland?". U zult begrijpen dat het momenteel koffiedik kijken is, vooral
omdat wij geen zicht hebben over het verloop van het virus, over de doeltreffendheid van
het toedienen van het vaccin en over de "overheidsmaatregelen".
Wij hebben ook werk gemaakt van diverse beginscenario's als voorbereiding op bepaalde
beslissingen.
Het is vanzelfsprekend dat het al dan niet opengaan van kantines en kleedkamers ook een
grote rol zal spelen in onze beslissing om de competitie al dan niet op te starten.
Al deze zaken moeten in overleg met de clubs overwogen worden vooraleer een
definitieve beslissing te nemen. Wij volgen de zaken van kortbij en houden u verder op de
hoogte.

Nieuwe club in onze Kaatsentiteit
Wij verwelkomen de nieuwe club "Kaatsclub Nieuw Terjoden" die in 2021 zal aantreden
met een miniemenploeg.
Voorzitter: Van den Steene Dany
Secretaris: Van den Steene Kurt
Nieuwe richtlijnen sport vanaf 1 februari 2021.
Kinderen tot 13 jaar (< 2008)
* Outdoor met contact in groep van max. 10 exl. begeleider.
* Indoor met contact in groep van max. 10 exl. begeleider.
* Wedstrijden zijn verboden.
* 1 buitenschoolse activiteit per persoon.
Jongeren 13 jaar tot en met 18 jaar (2007 – 2002)
* outdoor in groep van max. 10 exl. begeleider. Contact is toegestaan mits dit
noodzakelijk is voor de sport.
* Indoor sporten is niet toegestaan.
* Wedstrijden zijn verboden.
* 1 buitenschoolse activiteit per persoon.
Volwassenen vanaf 19 jaar (2001 of vroeger)
* Outdoor met max. 4 personen en min 1,5 m afstand.
Opgelet !!!
De samenstelling van de bubbel mag niet wijzigen.

Data Beker van België volwassenen.
Voorronde met Ligaploegen:
Zondag 18/04/2021 om 15u.
Ninove – Hoves
Terjoden – Presgaux
Rechtstreeks gekwalificeerd voor de volgende ronde (25/4/2021)
Baasrode (L)
Galmaarden (L)
Grimminge (L)

Tornooien in Vlaanderen.
- Tornooi te Aalst: 6 juli → finale 10 juli 2021.
- Tornooi te Wieze: 2 augustus → finale 7 augustus 2021.

Verder nieuws en updates op onze facebookpagina en onze website !!!!!!
Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar Johnny.dellaert@skynet.be
De secretaris
Johnny Dellaert

