
KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. 
Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst 

Adres briefwisseling: Kammenkouterstraat 3, 9310 Meldert 

RPR Gent, afdeling Dendermonde 

Ondernemingsnummer 0475.438.174 

Tel.: 0477/55.24.55 

Email: johnny.dellaert@skynet.be  

Website: http://www.kaatsentiteitvlaanderen.be  

Rekeningnummer: IBAN BE73 7370 2608 5060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 4 april 2021 
 

 

Handschoenen 2021 

Voor N1&N2: 

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 Nationale organisaties (Beker van België en het kampioenschap van België) wordt de 

handschoen van 2019 ook toegestaan.  

- Voor de competities in Vlaanderen zullen handschoenen vanaf 2017 worden toegestaan. 

- Voor de Ligaploegen is er geen nieuwe controle nodig voor de handschoenen 2019 en 

2020. 

Voor de Gewestelijke reeksen, Kadetten, alsook voor Miniemen die aantreden bij de 

volwassenen: 

- Voor de competities in Vlaanderen worden enkel de handschoenen vanaf 2017 

toegestaan. 

 

- Prijs controle: * Nieuwe handschoen 2021 en overname handschoen = 5€ 

                          * Controle handschoen 2020 = gratis 

                          * Individuele controles zullen nog tijdig aangekondigd worden = 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 

De competitiestart zal afhangen van de maatregelen van de overheid. Zodra de kantines 

open mogen kunnen de competities opgestart worden. 

Wij wachten op extra info van het overlegcomité dat gepland is op 16 april 2021. 

Indien deze competities in de loop van mei (bv. Vanaf 13 mei) opgestart worden zal de 

bestaande kalender behouden blijven en zullen de niet gespeelde wedstrijden (van begin 
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mei) verplaatst worden naar een latere datum. Indien nodig, zullen er 1 of 2 weekends 

voorzien worden voor oefenluttes. 

Wij zullen wel rekening moeten houden met de opstart van de competities in de nationale 

reeksen, incl. de verplaatsing van de data voor de Beker van België. 

In de 2de helft van april 2021 zullen wij wellicht beslissingen kunnen nemen hierover. 

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 richtlijnen sport vanaf 27 maart 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 incl. begeleider en min 1,5 m afstand. 

Opgelet !!! 

De samenstelling van de bubbel mag niet wijzigen. 

 

Het overlegcomité zal op 16 april opnieuw een stand van zaken opmaken !!! 

 

Documentatiefolder 2021. 

Er werd door de leden van het Bestuursorgaan (BO) beslist om geen documentatiefolder 

2021 te laten drukken door de onzekerheid van de maatregelen van de overheid, die de 

kalenders zodanig kan beïnvloeden dat de folders zinloos zijn. 

De belangrijke gegevens die in de documentatiefolder gewoonlijk opgenomen worden 

zullen op de website van onze Kaatsentiteit Vlaanderen geplaatst worden. 

 

 

Verder nieuws en updates op onze facebookpagina en onze website !!!!!! 

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

De secretaris-schatbewaarder 

Johnny Dellaert 
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