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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 13 oktober 2022 

Aanwezig:  

 Mevrouw Troch Patricia, de heren De Tant Marcel, Dellaert Johnny, Boulonne Eddy, 

Krikilion Jean-Marie, Van Eesbeek Johny, Verhofstadt Henk, Nelis Guido. 

Uitgenodigd: De heer De Bruyn Peter. 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 31/08/2022. 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed. 

2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken  

Zie ook verslag van de vergadering van de koepel van 27/09/2022. 

- Voor het seizoen 2023 zullen de handschoenen type 2021, 2022 en 2023 na controle worden 

toegelaten in N1, N2 en N3. Voor de Bevordering- en Gewestelijke reeksen en kadetten 

gelden de handschoenen type 2017 en later. 

- De huidige ballen zullen ook gebruikt worden voor het seizoen 2023. De nieuwe ballen 

zullen voldoende getest worden in 2023 (in alle weersomstandigheden). 

- Onze Kaatsentiteit Vlaanderen gaat niet akkoord met het herstructureringsvoorstel van de 

huidige nationale voorzitter waarbij het stemrecht van onze Kaatsentiteit Vlaanderen zou 

herleid worden tot een minderheid. Met een vertegenwoordiging van 9 ploegen op een totaal 

van 22 ploegen in Nationale 1 en 2 (onder beheer van de Koepel) zou dat onverantwoord zijn.  

Vlaanderen is wel bereid om mee te werken aan de vereenvoudiging van bepaalde structuren, 

alsook om een gemeenschappelijk RIO te herschrijven op termijn. 

 

3. Debriefing vergadering met de jeugdverantwoordelijken Kaatsentiteit Vlaanderen. 

De jeugdcel van onze Kaatsentiteit Vlaanderen zat samen met enkele 

jeugdverantwoordelijken van de clubs met jeugdploegen. 
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De volgende punten werden besproken; 

- de meeste clubs hebben hun toestemming gegeven om in de Waalse reeksen op te treden 

maar wel met de bedoeling om dit geografisch te organiseren zodanig dat er geen te verre 

verplaatsingen zullen zijn. 

- Spelen met 4 spelers en dus geen spel afgeven bij ontbreken van een 5de speler wordt 

toegestaan als er hierover een akkoord is onder de coaches voor aanvang van de wedstrijd 

(ook in Wallonië). 

- De regel van een 2de beurt bij opslag jeugd wordt afgeschaft en vervangen door een systeem 

waarbij een 2de opslaglijn (met krijt) wordt getekend voor spelertjes met onvoldoende 

opslagmogelijkheden. Deze 2de lijn wordt overeengekomen onder de coaches van beide 

ploegen voor aanvang van de wedstrijd. 

- er werd gevraagd om te spelen in het weekend (verplichten), ook in Wallonië zijn ze hier 

voorstander van. 

- bij een eventuele samenwerking met Wallonië werd getracht om een A reeks en een B reeks 

te voorzien en de mindere ploegen in een B reeks onder te brengen. 

- er moet een regeling uitgewerkt worden om het uitstellen of wijzigen van wedstrijden tot een 

maximum van 2 wedstrijden te beperken. Vanaf de derde wedstrijd zal een administratieve 

boete aangerekend worden in Vlaanderen. Deze regeling zal met de Waalse federatie ook 

onderhandeld worden. 

- De vraag om bij de prepupillen zonder handschoen te spelen wordt nog verder besproken. 

  De gebruikte bal zal een belangrijke rol spelen bij de gesprekken hierover. 

- De Vlaamse competitie blijft wel bestaan (met klassementen) als de clubs dat wensen, 

waarbij de onderlinge wedstrijden van de Vlaamse clubs (indien ze in een Waalse competitie 

spelen) zouden meetellen voor ons klassement in Vlaanderen zodanig dat wij een Kampioen 

van Vlaanderen 2023 hebben in iedere categorie. 

- De bekercompetities in Vlaanderen blijven behouden. 

De bedoeling is om onze Vlaamse jeugdploegen zoveel mogelijk speelgelegenheid te bieden 

en te geven in het belang van onze kaatssport.  

4. Debriefing vergadering Kaatsentiteit Vlaanderen/FJPWB (seizoen 2023). 

De 2 Vleugels hebben vergaderd om enkele werkpunten te bespreken in verband met een 

gezonde samenwerking tussen de 2 Vleugels. Voor de Bevorderingsreeks, Gewestelijke 

reeksen en jeugdreeksen werden enkele overeenkomsten bereikt en deze zullen nog 

voorgesteld worden. De reeksen zullen geografisch samengesteld worden om te verre 

verplaatsingen te vermijden., De Bekercompetities in beide Vleugels blijven behouden. 

Voor de jeugd zal dit ook geografisch uitgewerkt worden. In de Waalse Vleugel wordt er bij 

de pupillen geen klassement opgemaakt. De Beker van België zou ook niet meer 

georganiseerd worden. 

 

 



5. Uitreiking gouden handschoen. 

De uitreiking van de gouden handschoen heeft plaats in Nijvel (hotel Van Der Valk) op 

zaterdag 12 november 2022. De uitnodigingen voor alle kampioenenploegen (zowel regionaal 

als nationaal) zullen worden verstuurd door de nationale secretaris. Er is geen enkele 

verplichting om aanwezig te zijn en er zal op voorhand dienen ingeschreven te worden. Meer 

nieuws hierover volgt binnenkort. 

 

6. Kastoestand. 

De schatbewaarder geeft een toelichting over de kastoestand van onze Kaatsentiteit 

Vlaanderen.  

 

 

6. Varia 

- De eindklassementen van alle Vlaamse competities (volwassenen en jeugd) worden 

goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

- De vrijheidsaanvragen 2022 zijn volop bezig. Er wordt nogmaals aandacht gevraagd dat 

spelers die bij een Vlaamse club speelden in 2022 en hun vrijheid wensen te vragen dit 

moeten doen bij Sporta via mail (in pdf.): kaatsen@sporta.be of aangetekend per post naar 

Sporta Team Kaatsen, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem, en dit tussen 1 

oktober2022 en 31 oktober 2022 (datum verzending mail en/of datum poststempel geldt als 

bewijs). De speler en de club krijgen van “Sporta-Kaatsen” een bevestigingsmail voor 

ontvangst van de vrijheidsaanvraag. Alle andere aanvragen zijn ongeldig !!! 

- De Algemene Vergadering en Kampioenenhulde zal doorgaan op zaterdag 26/11/2022 om 

10u. 

 

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan op 17/11/2022 om 19u00. 

 

De Secretaris                                                                               De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                                         Marcel De Tant 
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