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NIEUWSBRIEF 3 juni 2021 
 
 
Kaatscompetities in Nationale en in Vlaanderen (zie hieronder). 

Individuele handschoenencontroles 2021 vanaf 15 mei !!  

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.  

 

 

OPSTART KAATSCOMPETITIES IN VLAANDEREN !!! 

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

De volwassenen N1&N2, Liga N3 en Gewestelijke reeksen starten op 12 juni 2021 

eveneens volgens sportprotocol.  

De definitieve kalenders zijn naar de clubs gestuurd en deze zijn ook terug te vinden 

op onze website www.kaatsentiteitvlaanderen.be onder de link "kalenders" en 

klikken op "download". 

Vanaf volgende week wordt het weekprogramma van de wedstrijden in Vlaanderen 

terug verstuurd via onze wekelijkse Nieuwsbrief. 

 

Belangrijke data kaatsen in Vlaanderen 

Week 5 juli tot 10 juli : Nationaal Tornooi te Aalst 

Vrijdag 9 juli : Houtmarkt Beker van Stad Aalst voor Liga N3 en Gewestelijke 

Week 2 aug tot 7 aug : Nationaal Tornooi te Wieze  

Zaterdag 31 juli : Finale Beker van Vlaanderen Gewestelijke 

Zondag 15 augustus : Finale Beker van Vlaanderen Liga N3 
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Toegelaten coronamaatregelen  

Vanaf 9 juni 2021. 

 Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een sportgroep verhoogd 

tot 50 personen binnen en 100 personen buiten. 

 Horeca (dus ook kantines) kan opnieuw "binnen" openen (regels 

horecaprotocol !). 

 Amateursportwedstrijden toegelaten. De limieten voor publiek bij 

sportwedstrijden worden ruimer : indoor tot 200 personen en buiten tot 400 

personen, met mondmasker en op veilige afstand. 

 Volg de uitgebreide maatregelen van de overheid op vrijdag 4 juni. 

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de 

website van jouw provincie of gemeente! 
 

 

 

 

 

  

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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