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NIEUWSBRIEF 27 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. 

Er is op heden nog geen concreet uitzicht op het begin van de toegelaten sportwedstrijden 

met publiek. Op 11 mei zal het overlegcomité (overheid) een beslissing nemen over 

het toelaten van sportwedstrijden met (of zonder) publiek en vanaf wanneer. 

Wij willen echter toch tegemoet komen aan de talrijke vraag om handschoencontroles te 

organiseren. 

Met de huidige maatregelen kunnen wij "buiten-handschoenencontroles" organiseren, 

uitsluitend en alleen op afspraak en dit te Herdersem, Hardingplein (kaatsplein) ter hoogte 

van de nieuwe kantine (terras).   

Deze controles zullen doorgaan: 

- op zaterdag 8 mei vanaf 10u 

- op donderdag 13 mei (O L H Hemelvaart) vanaf 10u 

Tarieven: 5 € voor nieuwe en overgenomen handschoenen en gratis voor herkeuring N1 

en N2. 

Secretaris-schatbewaarder 

Johnny Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

 E-Mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 
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Hoe afspraak maken? ...door vanaf heden te bellen of te sms'en naar Johnny Dellaert 

0477/55 24 55. 

Johnny maakt een "afspraaktabel" op, waarbij 1 speler per 10 min zich zal kunnen 

aanbieden. 

Onnodig zich aan te bieden zonder afspraak. De timing van afspraken moet stipt 

nagekomen worden! 

Veiligheidsvoorschriften: Buiten aan terrastafel-1 speler per controle-ontsmettingen-

voldoende afstand(1,5m) én mondmasker! 

 

Vanaf 15 mei 2021 zijn er "individuele controles" (voor Nationale en Vlaanderen) 

mogelijk na afspraak met 1 van de controleurs, namelijk 

Marcel De Tant-Johnny Dellaert-Jean Marie Krikilion. 

Tarief individuele controles: 10 € per handschoen.  

 

Kaatscompetitie 2021 in Vlaanderen 

Tijdens het bestuursorgaan van de koepel op 26 april 2021 werd beslist om voor de opstart 

van de oefenwedstrijden en de competitie te wachten op de beslissingen van het 

overlegcomité van de Ministers van Sport op 11 mei 2021. 

Op een extra vergadering van 12 mei 2021 zullen er in dit verband beslissingen genomen 

worden (we hopen op de start van de competities rond 1 juni 2021). 

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. 

Wel werd er al beslist dat de Beker van België 2021 voor de jeugd geannuleerd wordt (alle 

aandacht op de competitie). 

De jeugdwedstrijden van de maand mei worden in de lijst van gewijzigde wedstrijden 

geplaatst en zal naar de clubs gestuurd worden, zo kunnen zij hiervoor een nieuwe datum 

zelf vastleggen. 

Wij volgen de zaken van kortbij en houden u verder op de hoogte.  

 

Nieuwe richtlijnen sport vanaf 26 april 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. 10 personen incl. begeleider en min 1,5 m afstand. 

Opgelet !!! 

* Sportkantines blijven gesloten. 



* Publiek is niet toegelaten behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar. 

* vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden geselecteerd in functie 

van het toelaten van publiek. De evaluatie hiervan zal ook worden meegenomen in het 

uitschrijven van de maatregelen. Van zodra het protocol voor het organiseren van 

evenementen/wedstrijden gepubliceerd wordt zullen we terug kunnen wedstrijden spelen. 

 

En wat in de toekomst !!!! 

Graag blikken we hoopvol vooruit naar eventuele versoepelingen, uiteraard onder 

voorbehoud van gunstige coronacijfers! 

* 8 mei 2021. 

- Georganiseerde sportactiviteiten zullen buiten kunnen doorgaan voor alle leeftijden met 

contact, de sportgroep mag max. 25 personen bedragen. 

- Evenementen zullen mogelijk worden met een publiek van max. 50 personen, indien 

buiten.  

- Er is de vraag verstuurd wat valt onder evenementen (sportwedstrijden?), wij wachten op 

antwoord hierop. 

* juni 2021. 

- Uitbreiding van het max. aantal personen dat een georganiseerde outdoor sportactiviteit 

mag bijwonen. 

- Openstellen van indoor sportinfrastructuur. 

 

Het overlegcomité zal op 11 mei opnieuw een stand van zaken opmaken!!! 

 

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 
 

mailto:Johnny.dellaert@skynet.be

