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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit
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Aanwezig:
Mevrouw Troch Patricia, de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Boulonne Eddy,
Nelis Guido, Krikilion Jean-Marie en Van Eesbeek Johny.
Verontschuldigd: de heer Verhofstadt Henk
Uitgenodigd : De heer De Bruyn Peter (Jeugd)
AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslagen vergadering Bestuursorgaan van 2/11/2021 en AV van
20/11/2021.
Het Bestuursorgaan keurt unaniem deze verslagen goed.
2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken
- de trekking van de Beker van België voor volwassenen werd uitgevoerd en is doorgestuurd
naar de betrokken clubs.
- voor het seizoen 2022 zijn volgende type handschoenen toegelaten:
Nationale 1-2-3: type 2020, 2021 en 2022.
Bevordering en lagere reeksen 2017 en later.
- In de 2de helft van januari starten wij met de globale controles (gratis in 2022)
De individuele controles blijven betalend.
- de data van het Kampioenschap van België One Wall en het programma zullen eerstdaags
vastgelegd en medegedeeld worden.
- de Super Cup Nationale 1 zal in 2022 doorgaan in Ronse (30/04/2022)
3. Jeugdcompetitie : samenwerking met Waalse Vleugel (Hainaut O.).
De onderhandelingen zijn nog bezig met de Waalse Vleugel om de Vlaamse ploegen in te
lassen in hun competities. Hun terughoudendheid manifesteert zich vooral in de verre

verplaatsingen, die zij vrezen vooral op schooldagen. Zij stellen voor om gezamelijke
tornooidagen in te richten in de weekends met gemengde deelname van Vlaamse en Waalse
ploegen.
Onze jeugdverantwoordelijken (Johnny en Peter) zullen trachten om vooral voor de kadetten
en prepupillen nog een oplossing te vinden voor een gezamelijke competitie.
Naar 2023 toe zullen wij oplossingen moeten zoeken en vooral in 2022 verder onderhandelen
om toch naar een gezamelijke competitie toe te groeien.
4. Voorstel reeksindeling en competitievorm seizoen 2022
4 Vlaamse ploegen (Herdersem-Galmaarden-Grimminge-Baasrode) zullen spelen in
Nationale 3 reeks A met 13 ploegen.
Onze 2 Bevorderingsploegen ( Wieze 1 en Nieuw Terjoden) zullen spelen in de gezamelijke
competitie met de Waalse Vleugel.
Een overeenkomst tussen beide Vleugels is in opmaak en zal eerstdaags ondertekend worden
door de verantwoordelijken van beide Vleugels. De barema's en de administratieve
formaliteiten zullen in de overeenkomst verwerkt en gepubliceerd worden. Deze
overeenkomst zal gelden voor alle reeksen waarin Waalse en Vlaamse ploegen gezamelijk
aantreden.
Er zal een Vlaamse vertegenwoordiger zetelen in de commissie die meewerkt aan de kalender
en de andere administratieve formaliteiten. Ook de Waalse entiteiten zullen hierin een
vertegenwoordiger hebben.
Onze Gewestelijke competitie wordt gespeeld in 1 reeks met de 6 Gewestelijke ploegen
verdeeld over de 3 reeksen Gewestelijke 1-2-3. De betrokken clubs werden hierover ingelicht
met een e-mail (3/12/2021) van onze voorzitter.
Reeks Gewestelijke 1-2-3 = 6 ploegen
Gewestelijke 1: Kastel 1 – Wieze
Gewestelijke 2: Kastel 2 – Kerksken Michiels
Gewestelijke 3: Buggenhout Opstal – Hamme Zogge
De competitievorm:
De samengevoegde reeks met 6 ploegen spelen een reguliere competitie met heen- en
terugronde. De best geklasseerde ploeg na de reguliere competitie is Kampioen van
Vlaanderen en speelt mee in de finaleronde (poules) van het Kampioenschap van België.
ALGEMEEN: al de klassementen worden opgemaakt volgens art.22.1 van het reglement van
Inwendige Orde (R.I.O.).
De Beker van Vlaanderen 2022 wordt behouden als volgt:
- De 4 ploegen van N3 en de 2 Bevorderingsploegen spelen één schiftingsdag in 2 poules
waarbij de 2 best geklasseerde ploegen per poule doorgaan naar de finale op 15 augustus
2022.
De 2 Bevorderingsploegen spelen thuis en ontvangen elk 2 ploegen van N3. Zie trekking
poules hieronder.
- Voor de Gewestelijke reeksen worden ook 2 poules van 3 ploegen gevormd met 3
speeldagen voor elke poule. De 2 bestgeklasseerde ploegen gaan door naar de finale.
Zie trekking poules hieronder.
De Jeugdreeksen
Kadetten: 3 ploegen
Bever – Grimminge – Kastel

Dubbele competitie met telkens heen- en terugwedstrijden.
Miniemen: 6 ploegen
Baasrode – Galmaarden – Grimminge – Kastel – KN Terjoden – Wieze
Competitie met telkens heen- en terugwedstrijden.
Pupillen: 5 ploegen
Baasrode – Bever – Grimminge – Hamme 1 – Hamme 2
Competitie met telkens heen- en terugwedstrijden.
Prepupillen: 3 ploegen
Bever – Grimminge – Hamme Zogge
Dubbele competitie met telkens heen- en terugwedstrijden.

5. Trekking Beker van Vlaanderen 2022 + vastleggen data.
Beker van Vlaanderen Nationale 3 + Bevordering.
Één schiftingsdag met telkens 2 ploegen N3 en 1 ploeg Bevordering wordt gespeeld op
23/4/2022.
1. Wieze – Galmaarden – Baasrode
2. KN Terjoden – Herdersem – Grimminge
De 2 bestgeklasseerde ploegen van iedere poule gaan door naar de finale.
Finale op 15 augustus 2022 om 14u30 te ?
Winnaar 1 – Verliezer 2
Winnaar 2 – Verliezer 1
Finale.
Beker van Vlaanderen Gewestelijke 1 – 2 – 3.
Schiftingen worden gespeeld op nog te bepalen data (3 speeldagen per poule).
1. Kastel 1 – Kerksken – Buggenhout Opstal
2. Hamme Zogge – Wieze – Kastel 2
De 2 bestgeklasseerde ploegen van iedere poule gaan door naar de finale.
Finale op datum nog te bepalen om 14u30 te ?.
Winnaar 1 – Beste verliezer 2
Winnaar 2 – Beste verliezer 1
Finale
Beker van Vlaanderen jeugd
Kadetten.
Geen schiftingen.
Grimminge – Kastel
Bever – Verliezer
Bever – Winnaar
Finale op datum nog te bepalen om 9u30 te ?
Miniemen.
Schiftingen heen- en terug, data nog te bepalen.
1 Baasrode – Grimminge
2 Wieze – KN Terjoden
3 Galmaarden – Kastel
Finale op 2/7/2022 om 9u30 te ? (datum kan nog aangepast worden door de inrichtende club).
Winnaar 1 – Winnaar 2
Winnaar 3 – Verliezer 1ste halve finale

Winnaar 3 – Winnaar 2de halve finale
Pupillen.
Schiftingen heen- en terugwedstrijden, data nog te bepalen.
1. Hamme 1 – Bever
2. Grimminge – Hamme 2 – Baasrode
De beste verliezer van de 2de reeks gaat mee naar de finale.
Finale op 15 augustus 2022 om 9u30 te ?
Winnaar 1 – Verliezer 2
Winnaar 2 – Verliezer 1ste halve finale
Winnaar 2 – Winnaar 1ste halve finale
Prepupillen.
De Cup Day voor Prepupillen zal doorgaan op zaterdag 25 juni 2022 om 9u30. De inrichter
zal toegewezen worden door kandidaatstelling met eventuele loting.
6. Leeftijden Jeugdreeksen en nationale organisaties.
Leeftijden Jeugdreeksen:
Kadetten: 2004 – 2006
Miniemen: 2007 – 2009
Pupillen:
2010 – 2012
Prepupillen: 2013 – 2017
7. Bestuurswijziging kaatsclub Kerksken Michiels.
Wij vernemen het ontslag van de heer De Nul Luc als secretaris van Kaatsclub Kerksken
Michiels. Alle briefwisseling mag voortaan gestuurd worden naar het e-mailadres:
contact@kaatsclubmichielskerksken.be
In afwachting van de aanstelling van een nieuwe secretaris zal de heer Reynaert Geert de
briefwisseling behandelen. GSM nr. 0475/85 72 47
8. Vlaams Kampioenschap One Wall te Hamme
HP Big Blue heeft zich kandidaat gesteld voor de inrichting van het Vlaams Kampioenschap
One Wall, dat zal doorgaan op 19 en 20 februari 2022. Aan de inrichter is gevraagd om
verdere inlichtingen (inschrijvingen, programma …) mede te delen. Ondertussen kunnen de
kandidaten kunnen zich inschrijven bij de heer Wielandt Wouter – 0477 29 62 22 –
wouterwielandt@gmail.com

9. Kastoestand.
De kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen wordt voorgelegd en besproken.
9. Varia:
- De datum voor het tekenen van het overgangsdocument volgens art.14.5 d wordt aangepast
naar 31 augustus i.p.v. 31 mei 2022.
- De Beker van België volwassenen

18/04/2022 voorronde ploegen 3de Nationale
24/04/2022 2de ronde met ploegen 2de Nationale
21/05/2022 3de ronde met ploegen van 1 Nationale
Finale week van 12/07/2022 tot 16/07/2022.
- De lijst met de vrije spelers, spelers met een dubbele aansluiting en spelers die voor 1 jaar
bij een ploeg spelen volgens art.14.5.d, staan op onze website onder de link "downloads".
- Er is door Sporta aan iedere lid die een mailadres heeft een nieuwsbrief gestuurd met de
uitleg om vanaf 2022 de lidkaart te digitaliseren. Wij vragen ook aan de clubs om dit te doen.
De secretaris van onze Kaatsentiteit Vlaanderen zal hierover binnenkort een mail met
toelichting sturen naar alle clubs.
Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan wordt later vastgelegd.

De secretaris
Johnny Dellaert

De Voorzitter
Marcel De Tant

