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NIEUWSBRIEF 18 mei 2021 
 
 
Opstart kaatsactiviteiten in Nationale en in Vlaanderen 

(zie hieronder). 

Individuele handschoenencontroles 2021 vanaf 15 mei !!   

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:   

- Voor de competities in Vlaanderen zullen handschoenen vanaf 2017 

worden toegestaan. Er is 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. 

 
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. Gepast geld 

meebrengen. 

Corona-update 14 mei voor de sportsector !!!  

Op basis van de beslissingen die het Overleg Comité van 11 mei 2021 

nam, kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de 

komende maanden mogen verwachten. 

Richtlijnen sport vanaf 8 mei  

Kinderen jonger dan 13 jaar (°2008 en jonger) 

 Bij voorkeur sport je outdoor. 

 Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en 

wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van 
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maximum 10 personen en outdoor in een groep van maximum 25 

personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat 

maximum aantal personen. 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs zijn niet 

toegestaan. Binnen eenzelfde club zijn wel alle oefen- en 

wedstrijdvormen mogelijk zolang het max. van 10 (indoor) of 25 

(outdoor) personen niet wordt overschreden. 

 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te 

kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en 

verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

Jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar (°2007 tot °2002) 

 Indoor sporten is niet toegestaan. 

 Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in 

een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden 

niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is 

toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de 

sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de 

regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder 

contact). 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of 

clubs zijn niet toegestaan. Binnen een sportgroep en binnen 

eenzelfde club zijn wel alle oefen- en wedstrijdvormen mogelijk, 

zolang het max. van 10 (indoor) of 25 (outdoor) personen niet 

wordt overschreden. 

 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te 

kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en 

verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

Volwassenen vanaf 19 jaar (°2001 en ouder)  

 Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband zijn 

mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief 

begeleiders. 

 Outdoor sportactiviteiten met maximum 10 personen in niet-

georganiseerd verband zijn toegestaan, op voorwaarde dat de 

afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de 

regels op het samenscholingsverbod.  

Volgende algemene maatregelen gelden  

 Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen 

open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten 

gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de 

maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.  

 Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij 

sportkampen en zwembaden.  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjgwNTEyOTUzODM4NzM1ODc0JmM9YjJ1OSZlPTQ1NzYmYj01OTM1NTU3NzkmZD1mM3cwZzFw.LF1MBkt63FOVLqaYE5cFX3vzJQClvUfbHao9K5Bt2Kc


 

 Sportkantines kunnen een terras openen volgens de richtlijnen in 

het buitenprotocol voor de horeca. 

 Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming 

van de bevoegde minister 

 Publiek is indoor voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon 

van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 

1 begeleider bij een G-sporter.  

Vanaf 9 juni 2021. 

 Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een 

sportgroep verhoogd tot 50 personen binnen en 100 personen 

buiten. 

 Amateursportwedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden. 

 Alle indoor sportinfrastructuur kan weer open voor alle 

leeftijden. 

 Horecafaciliteiten (dus ook kantines) kunnen opnieuw indoor 

openen (regels horecaprotocol !). 

 De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

 Binnen tot 200 personen en buiten tot 400 personen, met 

mondmasker en op veilige afstand. 

Vanaf 1 juli 2021. 

 De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden 

opgeheven. 

 De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

 Binnen tot 2000 personen en buiten tot 2500 personen met 

mondmasker en op een veilige afstand. 

Vanaf 30 juli 2021. 

 De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

 Binnen tot 3000 personen en buiten tot 5000 personen met 

mondmasker en op veilige afstand. 

Vanaf 13 augustus 2021. 

 Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. 

Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatietest of recente 

negatieve PCR-test. 

 Eventuele publiekslimieten nog te bepalen. 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je 

nakijken op de website van jouw provincie of gemeente! 
 

 

 

 

 

 



OPSTART KAATSACTIVITEITEN IN VLAANDEREN 

 

Vanaf 9 juni 2021 starten de jeugdcompetities in Vlaanderen volgens sportprotocol. 

De volwassenen Liga N3 en Gewestelijke reeksen starten op 12 juni 2021 eveneens 

volgens sportprotocol.  

De aangepaste kalenders worden zo vlug mogelijk naar de clubs gestuurd. 

Het is de bedoeling de competities af te werken met heen en terugronde (dus zonder play-

offs). Ook de competitie voor de Beker van Vlaanderen zal afgewerkt kunnen worden. 

 

OPSTART KAATSACTIVITEITEN NATIONALE 1 en 2 

 

In Nationale 1 start de competitie op 19 juni 2021(12 ploegen - 22 matchen). In het 

weekend van 12 juni worden oefenmatchen gespeeld. De competitie verloopt volgens 

klassiek stramien, namelijk heen en terugwedstrijden (dus geen play-offs). Er is slechts 1 

daler. 

In Nationale 2 start de competitie op 12 juni 2021(13 ploegen - 24 matchen - 26 

speeldagen wegens "bye" van 1 ploeg per speeldag). Ook hier een competitie met klassiek 

stramien, namelijk heen en terugwedstrijden (dus geen play-offs). De kampioen stijgt naar 

nationale 1 en er zijn 3 dalers. 

De speelkalenders van beide reeksen zijn in opmaak. 

 

  

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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