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NIEUWSBRIEF 20 januari 2022 
 

Handschoenen 2022. 
Voor het seizoen 2022 zullen de volgende types van handschoenen gelden: 

- Nationale 1-2-3: handschoenen types 2020, 2021 (na hercontrole) en type 2022. 

- Bevordering, Gewestelijke 1-2-3 en kadetten: types 2017 en later. Voor deze  

  reeksen worden enkel nieuwe en overgenomen handschoenen aangeboden ter controle. 

De globale controles zijn in 2022 gratis voor alle reeksen. 

De individuele controles blijven betalend. 

De 1ste globale handschoenencontrole in Vlaanderen voor alle reeksen zal vastgelegd 

worden als de coronamaatregelen het toelaten, indien mogelijk vanaf half januari 2022. De 

data zullen tijdig medegedeeld worden. 

 

Handschoenencontroles 2022. 
De 1ste globale handschoenencontrole in Vlaanderen voor alle reeksen (Nationale en 

Vlaanderen) gaat door in ons lokaal “Volkshuis” Houtmarkt 1 te Aalst. 

Op zaterdag 29 januari 2022 van 10u15 tot 12u15. 

 

Kampioenschap van Vlaanderen One Wall gaat door te Hamme op 19 en 

20 februari 2022.  

HP Blue is organisator. 

19 februari 2022 om 9u30 - Jeugd: Singels en dubbels  

U7 – U9 – U11 – U13 – U15 – U17 en U 19. 

20 februari 2022 om 9u - Volwassenen: Singels en dubbels. 

9u Veteranen 

11u Seniors 

Hier alvast de formulieren om zich in te schrijven: uiterste inschrijvingsdatum 10 februari 2022. 

Jeugd: https://forms.gle/zjS2ycWpKVAk65Xv8 . 

Seniors: https://forms.gle/1ct1LqWua5pgGZee7 . 

Veteranen: https://forms.gle/oVfArNuChshyHRWY9 . 

 

 

Secretaris-schatbewaarder 

Johnny Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

 E-Mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 
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Belgisch Kampioenschap One Wall 2022 (volledige programma volgt nog). 

Huissignies op 12&13 februari 2022. 

Anhée op 26&27 februari 2022 ?. 

Hamme op 5 maart 2022. 

Jeugd U9 – U11 en U13 op 5 maart 2022 vanaf 11u45 te Hamme. 

De inschrijvingen voor het Belgisch Kampioenschap One Wall zijn geopend, 

als u zich wilt inschrijven in meerdere categorieën moet u telkens een nieuwe 

inschrijving doen. Voor de dubbels doet slechts één speler de inschrijving maar 

met beide namen. 

De gezondheidsvoorschriften op de datum van het Kampioenschap worden 

toegepast. 

Er zijn 2 manieren om je in te schrijven: 

- via de tourify app als je deze al geinstalleerd hebt op je smartphone. 

- op de site tournify – https://tournify.nl/live/belgiumchampionship2022  

 

 

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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