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I. Inleiding 

De Vlaamse Boks Liga wil in 2017 ambitieuze stappen zetten richting professionalisering en investeert 

daarom in de toekomst. De Vlaamse Boksliga wil zich optimaal inzetten voor zijn clubs en leden, 

werkende naar een groeiend en verbeterend Vlaams bokslandschap en grote stappen vooruit zetten 

richting professionalisering. De Vlaamse Boksliga wil op korte termijn op alle niveaus 

professionaliseren en gelooft dat zij met hun leden en partners kunnen slagen middels een sterke 

samenwerking. De VBL wil professionele omkadering op lokaal niveau creëren om zodoende 

verantwoord sporten te stimuleren en op topniveau beter te presteren. Via deze weg wilt de VBL 

samen met zijn leden het boks gebeuren in Vlaanderen naar een nieuw niveau brengen. 

 

De Vlaamse Boks Liga vzw werd opgericht in 2006.  Zij organiseert bokswedstrijden op het Vlaams 

grondgebied en is overkoepeld door de Koninklijke Belgische Boksbond vzw die op haar beurt in 1912 

opgericht werd. De VBL is een erkende en sinds 2017 ook gesubsidieerde Unisportfederatie. Dit 

betekent dat wij een federatie zijn die slechts één sporttak huisvesten en in het geval van de VBL is het 

dus het “Engels Boksen”.  

 

De VBL heeft de voorbije jaren goed werk geleverd en dit resulterende in een groeiende ledenaantal 

en dit blijft tot heden zo doorgaan. In 2008 is het ledenaantal met 50% toegenomen.   
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II. Structuur Vlaamse Boks Liga 

De Vlaamse Boks Liga is de koepelfederatie voor het Engels Boksen van de Belgische clubs in het 

Nederlandstalige gebied van België en/of in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen een 

toonaangevende federatie zijn voor alle beoefenaars en clubs van deze diverse en rijke sport.  De 

Vlaamse Boks Liga wil de huidige bokslandschap gaan verenigen, beleidsmatig structureren, innoveren 

en middels een professionele aanpak de bokssport naar hogere niveaus brengen, zodat het een 

prominent positie kan verwerven in de maatschappij. 

 

1. Internationale structuur 

Boksen bestaat uit twee types namelijk het profboksen en het amateurboksen (ook wel Olympisch 

boksen genoemd). Beide staan in schril contrast ten opzichte van elkaar. 

Doorheen de geschiedenis evolueerde het profboksen immers naar een meer commercieel circuit 

waarin het entertainmentgehalte erg belangrijk werd. Binnen dit circuit zijn tientallen internationale 

federaties actief op Europees en wereldniveau. Erkenning door SportAccord hebben deze federaties 

weliswaar niet. Elke internationale bond waakt zelfstandig en in samenwerking met hun nationale 

ledenbonden over het toekennen en beheren van hun eigen titelgevechten. Een bokser kan dus in 

verschillende internationale bonden een internationale (Europees, Wereld, Continentaal,) titel 

behalen. Het Olympisch boksen waarbij boksers met de Olympische gedachte aan de slag gaan en zich 

proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen geeft meer aandacht aan de sportieve 

confrontatie. Internationaal is enkel de “Amateur International Boxing Association (AIBA)” zowel 

erkend door SportAccord als het IOC. Deze boksbond heeft een onderverdeling per continent, voor 

Europa is deze afdeling de EUBC. De Belgische federatie KBBB is, zoals alle andere leden binnen Europa, 

aangesloten bij de EUBC.  
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Figuur 1 Internationale boks structuur 

 

2. Nationale structuur 

Om als federatie in Vlaanderen effectief en efficiënt te werkt te gaan zijn er verschillende commissies, 

afdelingen en denkcellen opgericht om zodoende de bokssport ten dienste te zijn. Binnen België 

hebben we drie afdelingen, de Waalse federatie FBL (ligue Francophone), de Duitstalige gemeenschap 

(boxliga der deutschspraghigen gemeinshaft) en onze liga; de VBL (Vlaamse Boksliga). Figuur 1 geeft 

een schematische weergave van de structuur. 

 

Figuur 2: Structuur van de KBBB met aantal leden per koepel 

3. Structuur van de Vlaamse Boks Liga (VBL) 

De liefhebbersboksafdeling van de Vlaamse Vleugel van de Vlaamse Boksliga leidt de werking rond  het 

Olympisch boksen in Vlaanderen in goede banden. Zij krijgt daarbij advies van de technische  
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commissie. De eliteafdeling waakt dan weer over het profgebeuren in Vlaanderen. Figuur 2 geeft een 

schematische weergave van de structuur. 

 

 

 

Figuur 3: Structuur van de Vlaamse Boks Liga 

 
Binnen de VBL zijn er de volgende commissie actief ten behoeve van de Vlaamse bokssport: 

• Medische Commissie  

• Disciplinaire Commissie  

• Technische Commissie binnen de Vlaamse Liefhebbers Boks afdeling 

Binnen de VBL zijn er de volgende afdeling permanent aanwezig en actief: 

  

• Vlaamse Liefhebbers Boksafdeling: VLBA  

• Vlaamse Elite Boksafdeling: VEBA  

• Vlaamse Scheidsrechters afdeling: VSA  

 

De Vlaamse Elite Boks-afdeling   
 

Doel 

De Vlaamse Elite Boks-afdeling, afgekort V.E.B.A. heeft als doel het elite boksen in al zijn vormen te 

reglementeren door het opstellen van een eigen reglement van inwendige orde waarin het doel, de 

bevoegdheden en de plichten van de afdeling beschreven staat en aan de Raadvan Bestuur wordt 

voorgelegd ter goedkeuring. 

Dit reglement mag niet in strijd zijn met door de wet bepaalde reglementeringen, de statuten en het 

reglement van inwendige orde van de Vlaamse Boks Liga vzw  en de Koninklijke Belgische Boksbond 

vzw. Zij kunnen ook voorstellen tot statutenwijzigingen, reglementeringen, e.d. doen aan de Raad van 

Bestuur. 

Vlaamse Boks Liga 
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De Vlaamse Scheidsrechtersafdeling 
 

Doel 

Zij verdedigen de belangen van de scheidsrechters en kunnen eventueel voorstellen doen tot wijziging 

van reglementen. Hun voorstellen dienen gericht te worden aan de Vlaamse Boks Liga vzw. Zij stellen 

een eigen reglement van inwendige orde op die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Raad 

van Bestuur van de VBL vzw. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de door de wet bepaalde 

reglementen, de statuten en het inwendig reglement van de Vlaamse Boksliga vzw en de Koninklijke 

Belgische Boksbond vzw.  

 

De Medische Commissie van de Vlaamse Boksliga 
 

Doel 

 

De Medische Commissie heeft als algemene taak het opvolgen van het medisch beleid binnen de 

bokssport in Vlaanderen en toezien op het correct naleven van de richtlijnen betreffende de 

verschillende medische keuringen. 

De Medische Commissie kan maatregelen voorstellen om de fysieke integriteit en 

gezondheidstoestand van de bokser te verbeteren. In bovengenoemd geval is het de Medische 

Commissie die beslist welke onderzoeken dienen plaats te vinden om de Medische Commissie in staat 

te stellen te beoordelen, na voorlegging van de gevraagde medische attesten, of en wanneer een 

bokser opnieuw medisch geschikt wordt bevonden om de bokssport te hervatten.  De Medische 

Commissie geeft advies op vraag van de voorzitter van de VBL of op vraag van een ringarts indien deze 

tijdens een kamp een mogelijks ernstig letsel of een zware KO heeft vastgesteld bij een bokser. Indien 

de door de bokser voorgelegde attesten onvoldoende informatie verschaffen, kan de Medische 

Commissie beslissen tot aanvullende onderzoeken. Hiervoor zal door de Medische Commissie een 

onafhankelijk medisch expert aangesteld worden. Elke advies van de Medische Commissie wordt aan 

de Raad van Bestuur van de VBL medegedeeld, met het respecteren van het medisch beroepsgeheim. 

Het is de Raad van Bestuur van de VBL die op basis van het advies van de Medische Commissie een 

beslissing neemt en de desbetreffende bokser hieromtrent namens de VBL inlicht. Tegen een door de 

Medische Commissie geadviseerd (tijdelijk of definitief) verbod of andere uitgevaardigde medische 

richtlijnen is geen beroep mogelijk. 
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Disciplinaire Commissie 

  
De Vlaamse Boks Liga vzw volgt de bepalingen van het decreet van 29 juli 2008 inzake Medisch en 

Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening (MVS). Zij zal hiervoor de Vlaamse Executieve de garantie 

verlenen dat alle maatregelen om MVS te bevorderen en te waarborgen voor haar leden genomen 

zijn. De Vlaamse Boks Liga vzw werkt samen met de Vlaamse Executieve om de negatieve 

omstandigheden qua fysieke integriteit of psychisch welzijn van haar leden te voorkomen en om de 

disciplinaire maatregelen te doen naleven. 

Om dit decreet in goede banen te leiden, heeft de Vlaamse Boks Liga vzw, in navolging van de 

richtlijnen, een “disciplinaire commissie" samengesteld.  

 

Technische comité Topsport/ Topsport commissie  
 

Het topsportbeleid dat de Vlaamse Boks Liga tot nu toe voerde ten aanzien van het Olympisch boksen 

was voornamelijk gestoeld op de opstart en werking van de ligaploeg en op de technische commissie 

die de werking ondersteunde. Deze technische commissie evolueerde in 2016, naar aanleiding van de 

evolutie tot een betere topsportwerking, naar een topsportcommissie.  De topsportcommissie werd 

opgestart in augustus 2016 naar aanleiding van de ambities die later naar voor worden gebracht in dit 

boek. De commissie krijgt het mandaat van de Raad van Bestuur over het Olympisch topsportgebeuren 

in Vlaanderen. Ze komt in principe minsten driemaal per jaar samen en is samengesteld uit: 

 

• De voorzitter van de VBL: Stanley Clough 

• Vertegenwoordiger RvB VBL en verantwoordelijke VLBA: Willy De Groof 

• Ligaploeg trainer: Hubert Firens 

• Arts 

• Vertegenwoordiger RVSP: Els Dom 

• Vertegenwoordiger Sport Vlaanderen 

• Algemeen Coördinator VBL: Ibrahim Emsallak 
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Denkcellen Vlaamse Boks Liga 
 

De VBL wil voornamelijk samen met al zijn leden werken aan een kwaliteitsvol boksklimaat dat 

topboksers genereert die presteren op het internationaal podium en dat de bokssport in zijn geheel 

promoot. De VBL heeft besloten om verschillende denkcellen op te richten voor de organisatie van 

verschillende projecten die zouden moeten leiden tot een sterker en verenigd Vlaams bokslandschap. 

In elke opgerichte denkcel zullen vaste en variabele leden zetelen. De vaste leden zijn rechtstreeks 

gekozen door de Vlaamse Boks Liga op basis van hun bekwaamheid, expertise en betrokkenheid bij de 

Vlaamse Boks Liga. Via een openbare oproep worden de variabele vrije zetels opgevuld. Alle leden van 

de VBL kunnen zich kandidaat stellen voor een zetel in de denkcel. Een variabele lid kan zich enkel 

kandidaat stellen voor één denkcel. 

 

De volgende denkcellen zullen opgericht worden:  

 

Denkcel Jeugd 

 

De “Denkcel Jeugd” zal zich ontfermen over de ontwikkeling van de jeugd in 

de bokssport. Dit zal gaan van het organiseren van een jeugdcompetitie tot 

het ontwikkelen van richtlijnen met betrekking tot het opzetten van een jeugdwerking op 

federatie -en clubniveau. Voor het jaar 2017 zal een eerste project rond het organiseren van 

een jeugdcompetitie/toernooi opgestart worden.  

 

➔In de “Denkcel Jeugd” is er 1 zetel voor een variabele lid. 
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Denkcel Competitie 

 

De “Denkcel Competitie” zal zich bezighouden met het ontwikkelen van een volwaardige 

reguliere competitie voor de Vlaamse bokser. Dit vertaalt zich in de organisatie van een 

interclubcompetitie met een officiële ranking en een recreantentoernooi voor bokser 

zonder enige wedstrijdervaring. Wij hopen middels de “Denkcel Competitie” in de 

toekomst verschillende toernooien en competitievormen te ontwikkelen. Op korte termijn 

wordt echter de aandacht gelegd op de 2 bovengenoemde organisatievormen. 

 

➔In de “Denkcel Competitie” zijn er 2 zetels voor variabele leden.  

 

Technische commissie topsport 

 

De “Technische Commissie Topsport” ontfermt zich over al het topsportgebeuren onder 

toezicht van de algemene coördinator en de Liga ploeg trainer. 

 

     ➔In de “Technisch Commissie Topsport” is er plaatst voor 1 variabel lid. 
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4. Een woordje uitleg over de structuur van de VBL 

 

De VBL heeft 57 boksclubs aangesloten en dit vertaalt zich in een ledenaantal  +/-2000. Om al onze 

leden optimaal te ondersteunen zijn er binnen de VBL verschillende organen actief.  Deze kunnen kort 

in het volgende tabel opgesomd worden. 

 

Algemene vergadering Effectieve leden voorgezeten door voorzitter 

Raad van Bestuur 

 

 

Bestuurders die benoemd worden door de 
algemene vergadering voor vier jaar en die ten 
alle tijde door een algemene vergadering met 
2/3 van de stemmen afzetbaar zijn 

Vlaamse Liefhebbers boksafdeling VLBA 

Vlaamse Elite Boksafdeling VEBA 

Vlaamse Scheidsrechters afdeling VSA 

Medische Commissie  

Disciplinaire Commissie  

Rekeningnazichters De algemene vergadering zal twee 
Rekeningnazichters aanduiden tussen de 
effectieve leden 

Technische commissie Topsport  

Denkcellen  

Tabel 1: VBL-organen 

De Vlaamse Boks Liga vzw bestaat uit effectieve leden die de Algemene Vergadering van de vzw 

uitmaken. Deze wordt geleid door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met 

het secretariaat dat instaat voor de goede werking van de V.B.L. en de implementatie van de 

beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.  

Secretariaat:  
Het secretariaat van de Vlaamse Boks Liga vzw bestaat uit 1 secretaris.  

Algemene Vergadering:  
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De gedetailleerde beschrijving 
van de bevoegdheden, verkiezingsprocedures zijn terug te vinden in de statuten en reglement van 
inwendige orde.  
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De Raad van Bestuur:  Verkozen statutair op 08.04.2018 
 

De Vlaamse Boks Liga vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens 

5 bestuursleden die benoemd worden en herroepbaar zijn door de Algemene Vergadering en om de 

vier jaar gekozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de clubs/verenigingen. De Raad van 

Bestuur bestaat uit:  

• Voorzitter  

• Secretaris-generaal/ penningmeester  

• Ondervoorzitter  

•  3 bestuurders  

In totaal zijn er zes raadsleden met stemrecht.  

 

Het dagelijks bestuur  
 
De Algemene Vergadering keurt een dagelijks bestuur goed dat bestaat uit minimum 3 bestuurders. 

Het dagelijks bestuur nemen de voorzitter Stanley Clough – ondervoorzitter Emmanuel Demanet en 

de secretaris/schatbewaarder Etienne Brusselmans onder hun verantwoordelijkheden in 

samenwerking met twee rekeningnazichters. 

 

Rekeningnazichters:  
 

Twee Rekeningnazichters worden jaarlijks door de Algemene Vergadering belast met de controle van 

de rekeningen van de Vlaamse Boks Liga vzw. 

Samenstelling organen: 
 

De Vlaamse Boks Liga vzw bestaat uit effectieve leden die de Algemene Vergadering van de vzw 

uitmaken. Deze wordt geleid door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met 

het secretariaat dat instaat voor de goede werking van de V.B.L. en de implementatie van de 

beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. 
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Organogram 
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Luc D’Hondt 
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Raad van Bestuur informatie 
 

Raad van bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne Brusselmans 
Secretaris Schatbewaarder 

‘1946 
Aanvang 1e mandaat 2006 
Huidig mandaat 2018-22 

Brahim Ait Aadi 
Bestuurslid 

‘1972 
Aanvang 1e mandaat 2010 
Huidig mandaat 2018-22 

Willy De Groof 
Bestuurslid 

‘1956 
Aanvang 1e mandaat 2006 
Huidig mandaat 2018-22 

Luc D’Hondt 
Bestuurslid 

‘1962 
Aanvang 1e mandaat 2010 
Huidig mandaat 2018-22 

Stanley Cough 
Voorzitter 

‘1945 
Aanvang 1e mandaat 2006 
Huidig mandaat 2018-22 

Emmanuel Demanet 
Ondervoorzitter 

‘1965 
Aanvang 1e mandaat 2014 
Huidig mandaat 2018-22 
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Missie van de Vlaamse Boks Liga 
 

De Vlaamse Boks Liga is de koepelfederatie voor het Engels Boksen van de Belgische clubs in het 

Nederlandstalige gebied van België en/of in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen een 

toonaangevende federatie zijn voor alle beoefenaars en clubs van deze diverse en rijke sport. De 

Vlaamse Boks Liga wilt het huidige bokslandschap gaan verenigen, beleidsmatig structureren, 

innoveren en middels een professionele aanpak de bokssport naar hogere niveaus brengen, zodat het 

een prominente positie kan verwerven in de maatschappij. Dit allemaal wilt de Vlaamse Boks Liga 

realiseren middels: 

• Het zo breed mogelijk aanbieden en het promoten van het Engels boksen. 

• De boks clubs en sportbeoefenaars een centrale positie geven in ons beleid en veelzijdig 

ondersteunen. 

• De samenhorigheid en de samenwerking tussen de clubs en leden van de federatie te 

behouden en te bevorderen.  

• Een kwaliteitsvolle interne werking van de Vlaamse Boks Liga bewerkstellen en verstevigen. 

• De jeugdsport ondersteunen volgens de principes van de Panathlonverklaring over ethiek in 

de jeugdsport. 

• De reglementering van het boksen in de clubs uniform maken. 

• Talentvolle jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tot topsporters.  

 

De Vlaamse Boks Liga wilt voornamelijk de Openheid en eerlijkheid centraal plaatsen in  het beleid: 
 

“Een open en eerlijke communicatie moet leiden tot een grote bereidheid tot “samenwerken”. 
 De leden zijn te allen tijde ambassadeur van de bokssport, ze koesteren dezelfde waarden en 

interesses. Deze passie voor het boksen is de drijfveer en bindmiddel.” 

Filosofie van de VBL 
 

Transparantie, verenigd en inspraak 
 

De VBL wil de aangesloten clubs verenigen om een sterker bokslandschap te creëren. Er is veel 

potentieel in de Vlaamse bokssport. De VBL wilt daarom investeren in de toekomst van de Vlaamse 

bokssport. Onze federatie wilt voornamelijk samen met al zijn leden werken aan een kwaliteitsvol 

boksklimaat dat topboksers genereert die presteren op het internationaal podium en dat de bokssport 
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in zijn geheel promoot. Om dit te bereiken geloven wij in een duurzaam aanpak in samenspraak met 

onze leden. Verhoogde transparantie is daarom iets waar de Vlaamse Boks Liga gaat op inzetten. De 

Vlaamse Boks Liga gelooft in transparantie, wederzijds overleg en inspraak. Dit is volgens ons de sleutel 

naar succes. 

 

Boksen is niet het ruwe slaan maar ‘the noble art of selfdefence’ 
 

Boksen werd ooit ‘The noble art of selfdefence’ genoemd. Of dat in de ver vervlogen tijden terecht 

was, laten we in het midden, maar aan de huidige bokssport is er nog veel werk om terug de zo 

begeerde titel ‘the noble art of selfdefence’ te bemachtigen. Hierbij dienen wij wel een onderscheid 

te maken tussen het professionele boksen en het Olympische boksen. Dat zijn in principe twee totaal 

verschillende werelden of beter, ze zouden het moeten zijn. Hoe dan ook, Olympisch boksen heeft een 

veel beter afgetekende reglementering dan de verschillende reglementeringen die verondersteld 

worden van kracht te zijn in het beroepsboksen. De Vlaamse Boksliga wilt zich optimaal inzetten voor 

zijn clubs en leden, werkende naar een groeiend en verbeterend Vlaamse bokslandschap en grote 

stappen vooruitzetten richting professionalisering en deze beleidsmatig structureren om het imago en 

de werking te verbeteren. Zodoende hopen wij terug de titel ‘The noble art of selfdefence’ te kunnen 

bemachtigen.  Ondanks de rijke geschiedenis als ‘the noble art of selfdefence’ kunnen wij als federatie 

er niet rond dat er nog veel werk is in Vlaanderen en vele uitdagingen overwonnen dienen te worden 

om als federatie een prijzenswaardige positie te handhaven binnen de boksport.  Het internationaal 

stadia verandert constant op een snel tempo en federaties dienen flexibeler en innovatiever als ooit 

tevoren zijn om mee te kunnen met het huidige tempo. Dit maakt presteren op topniveau niet 

makkelijk, maar toch gelooft de VBL hierin te slagen, aangezien wij elk jaar blijven groeien. Op niveau 

van breedtesport is er veel potentieel, aangezien het boksen blijft groeien in populariteit de laatste 

jaren, voornamelijk in verstedelijkte gebieden en er veel initiatieven actief zijn om de meerwaarde van 

boksen specifiek en gevechtsporten algemeen te promoten en de VBL kan hiervan de vruchten 

plukken. Dit vertaalt zich in een constante groei in leden sinds 2006. 

Wij als federatie geloven dat vechtsporten en boksen specifiek de meest complete sport is en buiten 

de positieve voordelen die eigen aan sportbeoefening zijn, nog vele andere voordelen kan bieden. 

Echter om optimaal de vruchten van deze prachtige sport te kunnen plukken is er nood aan goede 

omkadering die gekend is met karakteristieken van zijn sport en de context waarin het georganiseerd 

wordt.   
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III. Gegevensverzameling (update data 2017) 

1. Competitie  (al de data update 2017) 

Georganiseerde competities sportjaar :  
 
Meetings in de Vlaamse Boksliga: 

 
15 01 17 Gent   9 liefhebberskampen  1 elitekamp 

15 01 17 Brussel   11 liefhebberskampen  2 elitekampen 

21 01 17 Asse   11 liefhebberskampen  3 elitekampen 

04 02 17 Ingelmunster  6  liefhebberskampen  4 elitekampen 

04 02 17 Sint Truiden  8  liefhebberskampen  3 elitekampen 

10 02 17 Roosdaal  5  liefhebberskampen  5 elitekampen 

11 02 17 Lembeek  4  liefhebberskampen  4 elitekampen 

18 02 17 Gent   15 liefhebberskampen   

19 02 17 Gent   13 liefhebberskampen  

25 02 17 Gent   12 liefhebberskampen   

26 02 17 Gent   12 liefhebberskampen 

11 03 17 Gent   13 liefhebberskampen   

12 03 17 Gent   14 liefhebberskampen 

31 03 17 Gent   4  liefhebberskampen  6 elitekampen 

23 04 17 Oudenaarde  8  liefhebberskampen  1 elitekamp 

01 05 17 Brugge   11  liefhebberskampen  2 elitekampen 

20 05 17 Poperinge  12  liefhebberskampen   

26 05 17 Kruishoutem  4  liefhebberskampen  4 elitekampen 

03 06 17 Gent   17 liefhebberskampen   

04 06 17 Gent   13 liefhebberskampen 

04 06 17 Roeselare  2  liefhebberskampen  6 elitekampen  

09 06 17 Izegem   11  liefhebberskampen  
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17 06 17 Brugge   2  liefhebberskampen  4 elitekampen 

30 06 17 Hijfte   8  liefhebberskampen   

30 09 17 Erembodegem  6  liefhebberskampen  7 elitekampen 

30 09 17 Ronse   5  liefhebberskampen  2 elitekampen 

06 10 17 Gent   9  liefhebberskampen   

14 10 17 Middelkerke  9  liefhebberskampen  4 elitekampen 

21 10 17 Deurne   6  liefhebberskampen  

28 10 17 Zedelgem  7  liefhebberskampen  2 elitekampen  

28 10 17 Hoegaarden  10  liefhebberskampen  1 elitekamp 

01 11 17 Izegem   4  liefhebberskampen  6 elitekampen 

11 11 17 Zwevezele  3  liefhebberskampen  6 elitekampen 

18 11 17 Leffinge   12  liefhebberskampen   

26 11 17 Merchtem  6  liefhebberskampen   

01 12 17 Gent   5  liefhebberskampen  5 elitekampen 

25 12 17 Izegem   3  liefhebberskampen  7 elitekampen 

26 12 17 Kalken   15  liefhebberskampen   

 

In totaal  38 meetings in de Vlaamse Boksliga   (kampioenschappen ook inbegrepen) 
Met  335 liefhebberskampen en 85 elitekampen  (kampioenschappen ook inbegrepen) 

2016: 38 meetings 335 liefhebberskampen 76 elitekampen 

2015: 35 meetings  325 liefhebberskampen 82 elitekampen 

2014: 41 meetings  366 liefhebberskampen 91 elitekampen 

2013: 43 meetings  370 liefhebberskampen 109 elitekampen 

 
 

Recreantenmeetings: Recreantentoernooi 
20 12 17 Genk   15 recreantenkampen    
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Vlaamse Liga en Belgische kampioenschappen: 
Vlaamse Liga:   160 inschrijvingen 

• 18.02. 17:  Gent  (15  liefhebberskampen) 
o 1/16 en 1/8 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

• 19.02.17: Gent (13  liefhebberskampen) 
o 1/8 en 1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 
 

• 25.02.17: Gent (12  liefhebberskampen) 
o 1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

   

• 26.02.17: Gent (12  liefhebberskampen) 
o 1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

• 11.03.17: Gent (13  liefhebberskampen) 
o 1/2 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

• 12.03.17:Gent (14  liefhebberskampen) 
o Finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

In totaal 6 meetings in de Vlaamse Boksliga met kampioenschappen met 79 liefhebberskampen  (108 
in 2016 -  99 in 2015  ). 

 

Belgische kampioenschappen: 
 
18 03 17 Sart-Dames-Avelines   28  liefhebberskampen 

Organisatie Franstalige Boks Liga - LFB 

Finales Kampioenschappen van België  -  Nieuwelingen 

  17 nieuwelingen uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 

  (18 gouden medailles in 2016 -  13 gouden medailles in 2015) 

 

19 03 17 Sart-Dames-Avelines  13  liefhebberskampen 

  Organisatie Franstalige Boks Liga - LFB 
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Finales Kampioenschappen van België  -  Liefhebbers 

  6  liefhebbers uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 

  (9 gouden medailles in 2016 - 7 gouden medailles in 2015) 

 
 

Bijlage A:  alle uitslagen van de meetings in Vlaanderen  
 

Buitenlandse tornooien en kampioenschappen:  
 

• 14 01 17  Voerendaal   
Open zuid Nederlands kampioenschapen 
7  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 

 

• 21 01 17  Breda    
Open zuid Nederlands kampioenschapen 
8  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 

 

• 28 01 17  Breda    
Open zuid Nederlands kampioenschapen 
12  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 

    7 Vlaamse boksers behaalden een gouden medaille. 
 

• 27 tot 30 april 2017 Belgrado  (Servië) 

    55° Belgrade Winner 

    Met deelname van Ciccarelli, Veciunca, Aydir en Usturoi. 

• 3 en 4 juni 2017 Ganda Box Cup  (Gent) 

Met deelname van de Vlaamse Ligaploeg en een interland tegen 
enkele clubs uit Dublin (Ierland).  

• 26 tot 30 juli 2017 Usti Nad Labem  (Tsjechië) 

    48° Grand prix 

    Met deelname van Aydir, Veciunca, Usturoi en Schelstreaete. 

    Veciunca en Schelstraete behaalden een zilveren medaille. 

 

• 21 tot 24 september 2017 Sarajevo  (Bosnië en Herzegovina) 

    Met deelname van Veciunca, Aydir, Rachem en Usturoi. 

    Usturoi behaalde een gouden medaille. 
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• 13 tot 15 oktober 2017 Hillerod  (Denemarken) 

   Met deelname van de Vlaamse ligaploeg. 

   Saboundji en Torres behaalden een gouden medaille. 

 

• 20 tot 22 oktober 2017 Eindhoven  (Nederland) 

Eindhoven Box Cup 

   met deelname van Techel, Veciunca, Hamite, Osei Bonsu en Usturoi. 

   Usturoi behaalde een gouden medaille. 

 

• 1 december 2017  Topsporthal Gent. 

   Interland tegen Noord Ierland. 

   Met deelname van de Vlaamse Ligaploeg. 

 

• 8 tot 10 december 2017 Lissabon  (Portugal) 

   Odivelas Box Cup 

Met deelname van Ahmidi,  Techel, Torres, Hamite, Rachem, Veciunca, 
Saboundji en Usturoi. 

Hamite,  Rachem en Usturoi behaalden een gouden medaille. 

 
 

Detail competities: 
Meetings met Elite-wedstrijden:  22 
Meetings met alleen liefhebbers:  16  (inbegrepen de 6 meetings voor de 
ligakampioenschappen. 
Geeft een totaal van 38 meetings. 
 

Geografische spreiding van de competities: 
   2017   2016 
West-Vlaanderen: 12   11 
Oost-Vlaanderen: 19   14 
Brabant:  5   5 
Antwerpen:  1   4 
Limburg:  1   1 
Geeft een totaal van   38 meetings.  35 
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Clubs in competitie: 
Dit sportjaar 2017, zijn er 57 clubs aangesloten bij de VBL 

   2017   2016 

West-Vlaanderen: 11   10 
Oost-Vlaanderen: 19   18 
Brabant:  11   9 
Antwerpen:  11   13 
Limburg:  5   5 
Geeft een totaal van   57 clubs.  55 

Competitieleden: 
Liefhebbers:     2017   2016 

• Schoolboy / Schoolgirl: man:  12   19 

• ( 13-14 jaar )    vrouw:  2  0 

• Junior:    man:  33  40 

• ( 15-16 jaar )   vrouw:  3  2 

• Youth:    man:  50  34 

• ( 17-18 jaar )   vrouw:  4  2 

• Elite-Amateur   man:  198 (90 %) 186  

• Elite amateur:   vrouw:  22(10 %) 22  

       324  305 

Geeft een totaal van 324 competitieleden. 

Mannen: 293  90 %     279 

Vrouwen: 31  10 %     25 

 

Wedstrijden per leeftijdscategorie op een totaal van 335 

• Schoolboy – 13 en 14 jaar: 7 2 %  

• Junior – 15 en 16 jaar:  20 6 % 

• Youth – 17 en 18 jaar:  47 14 % 

• Elite-Amateur – vanaf 19 jaar: 261 78 %  

• Dames: 6 % 

• Heren: 94 % 

Wedstrijden per gewichtscategorie: 

• Tussen 48 en 60 kg: 8 % 

• Tussen 56 en 64 kg: 14 % 

• Tussen 60 en 90 kg: 78 % 
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Elite-Boksers: onder contract bij een agent (manager) 

   2017    2016 

• Mannen: 33 90 %   36 

• Vrouwen: 6 10 %   4        

Geeft een totaal van  39 Elite-boksers.  40 

   

Scheidsrechters en juryleden: 
17 scheidsrechters/juryleden zijn aangesloten. 
3 stagiair-scheidsrechters zijn aangesloten. 
Geeft een totaal van 17 scheidsrechters, waarvan 16 van het mannelijk geslacht en 1 van het vrouwelijk 
geslacht. 
 

Talent – projecten: 
Eén maal per maand gaat er een open ligatraining door, afwisselend in Gent of Antwerpen. 
Elke club en elke bokser kan hieraan deelnemen. De meest beloftevolle deelnemers komen in de 
Vlaamse Ligaploeg terecht en gaan mee naar buitenlandse tornooien en kampioenschappen. 

2. Recreatie (al de data update 2017) 

De Vlaamse Boks Liga voert een integraal, kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk sportbeleid. 

Ze garandeert zowel een aanbod van breedtesport tot topsport, als een aanbod voor de verschillende 

leeftijdsgroepen en doelgroepen. De Vlaamse Boks Liga zal investeren in breedtesport en de 

recreatieve sportbeoefenaars van het boksen via het ontwikkelen van een recreanten toernooi, een 

interclub werking en de opstart van een interregionale competitie toegankelijk voor recreatieve 

beoefenaars van de sport. Middels een samenwerking met het Risicovechtsport Platform(RVSP) zal er 

gestreefd worden om een ethische en medisch verantwoord aanbod uit te werken in functie van 

breedtesport dat duurzaam is en voldoet aan de verwachtingen van de leden. De eerste stappen voor 

een jeugdwerking op federatie en clubniveau zullen in de nieuwe beleidsperiode gezet worden, zodat 

er in de toekomst een duidelijk omkaderd aanbod voor de jeugd kan ontwikkeld worden. De Vlaamse 

Boks Liga erkend zijn aantrekkingskracht voor minderheidsgroepen, meer specifiek maatschappelijk 

kwetsbare jongeren, en zal samen met het RVSP inzetten op deze karakteristieken eigen aan de sport. 

Georganiseerde activiteiten sportjaar 2017: 
Buiten de Talent-projecten (open ligatraining), is er in 2017 één recreantenmeeting doorgegaan. Deze 
ging door in Genk op 20 december en was eigenlijk een proefproject. Ongeveer een 15-tal kampen 
tussen jongeren van 7 tot 12 jaar zijn doorgegaan.  
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Sommige clubs doen wel aan jeugdwerking, meestal uit privé-initiatief of in schoolverband. 
 

Aantal clubs: 
Dit sportjaar 2017, zijn er 57 clubs aangesloten bij de VBL. Dezelfde als voor het competitieaanbod. 

   2017   2016 

West-Vlaanderen: 11   10 
Oost-Vlaanderen: 19   18 
Brabant:  11   9 
Antwerpen:  11   13 
Limburg:  5   5  
Geeft een totaal van    57 clubs.  55 

 

 

Recreatieve leden:  
 
Dit sportjaar 2017, zijn er 1532 recreanten aangesloten bij de VBL. 

Door de wijziging van sportjaar naar boekjaar voor de aansluitingen bestond 2017 uit 16 maanden, 

reduceren we dat naar een normaal jaar van 12 maanden komen we aan 1149 recreanten. 

Voor de verdeling mannen-vrouwen nemen we 1532 recreanten. 

   2017    2016 

• Mannen: 1113 73 %   958 

• Vrouwen: 419 27 %   258 

   1532    1216 

Leeftijdscategorie: 

Voor 2017 kunnen we dit wel geven aangezien bij elke aansluiting in de Nationale lijst de 
geboortedatum wordt ingegeven. 

Van 7 tot 12 jaar (tot geboortejaar 2005):    168 11 % 

Vanaf 13 tot 18 jaar (vanaf geboortejaar 2004 tot 1999 ):   441 29 % 

Vanaf 19 jaar (vanaf geboortejaar 1998):   923 60 % 

Totaal        1532 

324 aansluitingen zijn competitieleden, wil toch zeggen dat er ongeveer 28 % doorstroomt van 
recreatie naar competitie. 

• 35 clubs hebben recreanten aangesloten in 2017. 

• 20 clubs hebben geen enkele recreant aangesloten in 2017. 
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Opmerkelijke vaststelling: 

De clubs met een grote jeugdwerking, zoals Box Company Gent (Abdel Wahhabi) en Brussels Box 
Academy (Tom Flachet) hadden voordien geen enkele recreant aangesloten, maar sinds 2017 en de 
introductie van de recreanten toernooien zijn zij begonnen met leden aan te sluiten. Zo heeft namelijk 
The Boxing Company Genk eind december 2017, na het afsluiten van de lijst met aansluitingen, 16 
recreanten aangesloten voor de recreantenmeeting op 20 december. Dit was een proefproject, er zal 
nog één proefproject doorgaan in Brussel en het doel is om in 2018 10 recreantenmeetings te 
organiseren, zodat het ledenaantal gefaseerd zal toenemen. 

Zie tabel met de aangesloten recreanten:  

   

Recreanten heren dames 

Antwerpse Boxing Academy Aba 81 55 26 

Asse Boxing Club Asse 97 77 20 

Brussels  Boxing Academy BBA 0  0 0  

BBS Antwerpen BBS 48 43 5 

BC 3,7 BC3,7 BC3,7 23 18 5 

Beezzz Boxing Company Beezzz 0  0 0  

Boxing Instruction BIM BIM 1 1 0 

The Bokskes Bokskes Bokskes 24 16 8 

The Boxiing Company Genk 0  0 0  

The Bulldogs Bulldogs Bulldogs 1 1 0 

Capitol Gent Boxing Club Capitol 0  0 0  

Celtix Boxing club Celtix 10 10 0 

Club 1 Club 1 Club 1 0  0 0  

Dawsu Leuven Dawsu 143 110 33 

De Ring Tienen De Ring De Ring 2 2 0 

Deco Boxing Team Deco 0  0 0  

The Dragons Deurne Dragons 36 29 7 

Falcons Boxing Club Falcons 1 1 0 

The Fighters Club Boxing Club Fighters  0  0 0  

Flandria  Oostende Flandria 1 1 0 

Golden Gloves Boxing club Golden Gloves 68 46 22 

Gym United Boxing Club Gym United 1 1 0 

Hawks Fighting Team Hawks 0  0  0 

Healthfactor Boxing Club Healthfactor 0 0  0  

Herentals Boxing Club Herentals 61 44 17 
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Hiba Boxing Club Hiba 30 26 4 

Jah Boxing Academy Jah 7 5 2 

Kalken Boxing Club Kalken 52 37 15 

Kingscobra Boxing Club Kingscobra 0  0  0 

Kubat's Boxing Gym Kubat 40 32 8 

Kureghem Boxing Academy Kureghem 3 3 0 

Lichtaart Boxing Club Lichtaart 9 9 0 

Martial Arts Center Mac Mac 1 1 0 

Mechelen Boxing Team Mechelen 64 64 0 

Merhout Boxing Club Meerhout 0  0 0  

Mh Boxing Team MH 115 73 42 

Monteyne Boxing Club Monteyne 37 23 14 

N'Wicha Boksclub N Wicha 51 0 51 

No Limits Boxing Club No Limits 18 9 9 

Poperinge  Boxing Club Poperinge bc 31 22 9 

Ptk Ptk PTK 0  0 0  

Respect Boxiing Team Respect 51 39 12 

Ringside Rimst Riemst Riemst 90 50 40 

Royal Gym Boxing Club Royal Gym 0  0  0 

Sharks Boxing Team Sharks 0  0  0 

Shocx Boxing Club Shocx 0  0  0 

Team X Boxing team Team X 26 21 5 

Trudo Boksclub Trudo 93 78 15 

Turnhout Boxing Team Turnhout 46 40 6 

Untouchable Boxing Gym Untiouchable 0  0 0 

Vay Nach Boxing Club Vay Nach 0 0 0 

Vilvoorde Boxing Team Vilvoorde 32 29 3 

Wimme Boxing Club Wimme 0  0 0  

Zele Boksclub Zele BC 9 6 3 

Zele Boxing Team Zele Boksteam 52 36 16 

Boxinglovers Zulte Zulte 0  0 0  

Houtland Boxing Team Houtland 77 55 22 

      1532 1113 419 

   
57 clubs     
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Talent – projecten: 
Eén maal per maand wordt er een open ligatraining gepland. 
Elke club en elke bokser vanaf 7 jaar kan hieraan deelnemen.  
De ligatrainer en zijn assistenten zullen deze trainingen leiden en in samenwerking met de clubtrainers 
zal de kwaliteit van de (jeugd)boksers er alleen maar op vooruitgaan. 
De meest beloftevolle deelnemers komen in de Vlaamse Ligaploeg terecht en gaan mee naar 
buitenlandse tornooien en kampioenschappen. 
 
Deze acties zouden moeten resulteren in een verhoging van het aantal recreanten met 20%. 

3. Opleiding en bijscholing (al de data update 2017) 

Voor zowel de clubs als de boksers biedt de Vlaamse Boks Liga een aanbod van opleidingen en 

bijscholingen. Verder in dit onderdeel vind je alle opleidingen met wat meer uitleg en alle informatie 

om je in te schrijven. De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit van de omkadering van haar leden uiterst 

belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en omkadering zal het niveau, de 

verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk  toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft 

daarom verschillende strategische doelstellingen geformuleerd met betrekking tot kaderopleidingen 

in haar beleidsplan die via de website van de VBL geraadpleegd kunnen worden. 

 

Gediplomeerde trainers: 
Sinds de opleidingen voor initiator door de Vlaamse Trainersschool - VTS zijn er van 2002 tot 2017 
142 initiators en één trainer B. (Abdel Wahhabi) 
46 initiators zijn aangesloten bij de Vlaamse Boksliga. 

Sinds de opleidingen voor initiator door de Vlaamse Trainersschool - VTS hebben er van  

2002 tot 2017,  147 cursisten een diploma van initiator Boksen.    
    

62 initiators zijn in 2017 aangesloten bij de Vlaamse Boksliga.  

 

Actieve trainers: 
Dit sportjaar 2017 zijn er 74 leden aangesloten met een trainersvergunning. 

32 leden hebben een vergunning van stagiair-trainer. 

9 leden hebben een vergunning van verzorger. 

           2016 

59 trainers hebben een vergunning van trainer-initiator VTS = 80 %   49 

15 trainers  hebben geen diploma initiator VTS   = 20 %   54 
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           2016 

37 clubs hebben minstens één initiator aangesloten.  = 65 %   33 

20 clubs hebben geen initiator aangesloten.   = 35 %   22  

 
Aantal trainers per sportclub: Aantal Clubs/ aantal trainers 

=0.77 trainers per club 
 
 
Zie onderstaande tabel met de aansluitingen initiator per club. (totaal 57 clubs aangesloten) 

   

Initiators 
VTS 

 
Antwerpse Boxing Academy Aba 1 

 
Asse Boxing Club Asse 2 

 
Brussels  Boxing Academy BBA 1 

 
BBS Antwerpen BBS 2 

 

BC 3,7 BC3,7 BC3,7  0 
Sven Gysel - diploma  
Franstalige federatie 

Beezzz Boxing Company Beezzz 0  

 
Boxing Instruction BIM BIM 3 

 
The Bokskes Bokskes Bokskes  0 

 
The Boxiing Company Genk 3 

 
The Bulldogs Bulldogs Bulldogs 2 

 
Capitol Gent Boxing Club Capitol 4 

 
Celtix Boxing club Celtix 1 

 
Club 1 Club 1 Club 1  0 

 
Dawsu Leuven Dawsu 2 

 
De Ring Tienen De Ring De Ring  0 

 
Deco Boxing Team Deco  0 

 
The Dragons Deurne Dragons  0 

 
Falcons Boxing Club Falcons 1 

 
The Fighters Club Boxing Club Fighters  1 

 
Flandria  Oostende Flandria 1 

 
Golden Gloves Boxing club Golden Gloves  0 

 
Gym United Boxing Club Gym United 1 

 
Hawks Fighting Team Hawks 1 

 
Healthfactor Boxing Club Healthfactor 1 
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Herentals Boxing Club Herentals 2 

 
Hiba Boxing Club Hiba 1 

 
Jah Boxing Academy Jah  0 

 
Kalken Boxing Club Kalken  0 Patrick Troch 

Kingscobra Boxing Club Kingscobra 2 

 
Kubat's Boxing Gym Kubat 1 

 
Kureghem Boxing Academy Kureghem  0 

 
Lichtaart Boxing Club Lichtaart 2 

 
Martial Arts Center Mac Mac 1 

 
Mechelen Boxing Team Mechelen 2 

 
Merhout Boxing Club Meerhout 2 

 
Mh Boxing Team MH 1 

 
Monteyne Boxing Club Monteyne  0 

 
N'Wicha Boksclub N Wicha 1 

 
No Limits Boxing Club No Limits  0 

 
Poperinge  Boxing Club Poperinge bc 1 

 
Ptk Ptk PTK  0 

 
Respect Boxiing Team Respect  0 

 
Ringside Rimst Riemst Riemst  0 

 
Royal Gym Boxing Club Royal Gym  0 

 
Sharks Boxing Team Sharks 1 

 
Shocx Boxing Club Shocx  0 

 
Team X Boxing team Team X 1 

 
Trudo Boksclub Trudo 1 

 
Turnhout Boxing Team Turnhout 1 

 
Untouchable Boxing Gym Untiouchable 1 

 
Vay Nach Boxing Club Vay Nach  0 

 
Vilvoorde Boxing Team Vilvoorde 1 

 
Wimme Boxing Club Wimme 2 

 
Zele Boksclub Zele BC  LO Jef Van Driessche 

Zele Boxing Team Zele Boksteam 1 

 
Boxinglovers Zulte Zulte 2 

 
Houtland Boxing Team Houtland 5 
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59 op 37 clubs 

scheidsrechters: Jean Houblon 

 

1 

 

 
Arezki Mechtaoui 

 

1 

 
VEBA   Elite-afdeling Emmanuel Demanet 

 

1 

 
Coördinator Ibrahim Emsallak  1  

   
63 

 

    initiators VTS   
  

Geografische spreiding: 
West-Vlaanderen: 15 initiators 
Oost-Vlaanderen: 13 
Brabant:  8 
Antwerpen:  18 
Limburg:  5 
Geeft een totaal van 59 initiators in 37 clubs. 

 

Georganiseerde trainersopleidingen: 
In het Engels Boksen is er geen opleiding aspirant initiator of instructeur. 
Een cursus instructeur B is nog niet gepland. Is men nog aan het schrijven. In 2018 heeft de VBL i.s.m. 
de VTS het opleidingsstramien gefinaliseerd. Er wordt nu over gegaan tot het zoeken van geschikte 
kandidaten om in te schakelen als leerkrachten en auteurs. 
 

• Na de laatste cursus in 2017 zijn er 8 initiators bijgekomen. 10 

• Er zijn 32 leden met een vergunning van stagiair-trainer.  

• Voor deze leden worden er in 2018 door de VTS 2 cursussen initiator boksen gegeven, één 
begin maart in Genk en één begin september in Antwerpen. 

• De Vlaamse Boksliga heeft in 2017 zelf een cursus van verzorger georganiseerd.  

• De VBL heeft Get Fit 2 Box georganiseerd alsook een bijscholing tot verzorger in de ring. Beide 
waren goed verlopen. 

 

Scheidsrechters en juryleden: 
15 scheidsrechters/juryleden zijn aangesloten. 

2  stagiair-scheidsrechters zijn aangesloten. 

De Vlaamse Scheidsrechters afdeling staat zelf in voor de opleiding van hun stagiairs. 

Geeft een totaal van 17 scheidsrechters, 16 mannen en 1 vrouw. 

2 scheidsrechters hebben een diploma van initiator. 
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Initiator Boksen  

De Vlaamse Boks Liga organiseert de initiator cursus boksen en communiceert hier frequent over met 

haar leden.  De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een trainer B-cursus. In de 

aantocht van de start van de instructeur B-cursus wilt de federatie frequenter de initiator cursus 

organiseren en de leden sterker sensibiliseren. Zodoende hopen wij een grotere pool te creëren voor 

de doorstroom naar de trainer B-cursus.  

Bij de opleiding tot initiator boksen krijgen de deelnemers een algemene  sport specifieke opleiding, 

waarmee ze als initiator de beginnende boksers kunnen begeleiden bij het aanleren van boks 

specifieke vaardigheden en basistechnieken. De initiator kan zelfstandig een sport specifieke activiteit 

voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma 

dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.  

TOELATINGSVOORWAARDE INITIATOR 

 

Initiator boksen kan gevolgd worden na een positieve evaluatie door een vooraf aangeduide jury van 

experts op een toelatingsproef en te voldoen aan de leeftijdscriteria (19 jaar). Voor deelname dient de 

cursist geen competitief statuut gehad te hebben. Basiskennis omtrent het boksen is een minimum 

vereiste.  De Vlaamse Boks Liga organiseert bijlessen in functie van het verhogen van de slaagkansen 

op het toelatingsexamen van de initiatorcursus. Dit is een actie gestart in 2017 en was door de leden 

positief ervaren. Hier bovenop is er ook een instructievideo beschikbaar voor de cursisten, waarbij het 

examen stapsgewijs wordt toegelicht wat betreft de verwachtingen en aandachtspunten. 

 

Trainer B Boksen – Instructeur B  

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een instructeur B-cursus. Deze zou van 

start moeten gaan in het jaar 2019-2020.  Door het volgen van de opleiding tot intructeur B boksen 

leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van het voorgaande 

opleidingsniveau):  

“In te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve boksers (jongeren, 
adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de 

ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van boksen, teneinde de boksers 
via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen 

naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.” 
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Net zoals bij de Initiator boksen opleiding bestaat de instructeur B boksen opleiding uit een algemeen 

gedeelte en een sport specifiek gedeelte. Het algemeen gedeelte (basis module) dient als eerste 

succesvol gevolgd te worden vooraleer men kan starten met het sport specifiek gedeelte.  

 TOELATINGSVOORWAARDE TRAINER B-INSTRUCTEUR B 

 

Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot instructeur B dient de cursist in het bezit te zijn 

van het diploma initiator of er mee gelijkgesteld te zijn. Net zoals bij de initiator geldt hier ook een 

minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar. 

 

Bijscholingen  

De Vlaamse Boks Liga organiseert ook bijscholingen, zoals die van verzorger en agent van een bokser. 

Sinds 2017 is de VBL een gesubsidieerde federatie. Om de knowhow van haar leden te verrijken heeft 

het middelen vrij gemaakt voor extra bijscholingen. Twee nieuwe bijscholingen zijn in ontwikkeling en 

zullen vanaf 2017 starten. Dit betreft een bijscholing rond blessurepreventie en dopinggebruik.  

 

Bijscholingen VBL 

Get Fit To Box Verzorger 

Doping … 

Scheidsrechter  

Agent  

Tabel 2 Bijscholingen VBL 

Get Fit 2 BOX  

Get Fit 2 Box is veel meer dan letselpreventie programma. Het is onze ethische taak om ervoor te 

zorgen dat onze atleten geen sportletsels oplopen. Daarnaast zal een gezond en evenwichtig getraind 

lichaam er ook voor zorgen dat we aan de doelstelling van levenslang sporten kunnen voldoen:  

 

“Een letselvrij en sterk evenwichtig getraind lichaam zal tot op oudere leeftijd aan een breed scala 

van sportactiviteiten kunnen deelnemen. “ 
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Als laatste is er natuurlijk de factor prestatie. Door ons lichaam op een evenwichtige manier te trainen 

zullen onze atleten ook beter gaan presteren. Enerzijds omdat via training van de verschillende 

letselpreventieve strategieën ook wordt getraind op verschillende prestatiebepalende factoren, zoals 

kracht, balans, lenigheid etc. Anderzijds omdat door toepassing van Get Fit 2 Box de atleten belasting 

tijdens training en competitie beter zullen aankunnen, waardoor ze zich langer, harder en intensiever 

zullen kunnen voorbereiden op belangrijke wedstrijden. 

De VBL organiseert daarom een bijscholing omtrent het Get Fit to BOX-letselpreventieprogramma 

opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Gent en de geëngageerde trainers van de VBL (Tom 

Flachet, Hubert Firens en Ibrahim Emsallak). 

 

 

Figuur 4: Get Fit 2 BOX 

Doping  

De VBL waakt over het GES-decreet en streeft naar een gezond, eerlijke en ethische bokssport. Een 

wereld waar al de atleten in een dopingvrije sportomgeving kunnen sporten is een streefdoel van het 

WADA (World Anti Doping Agency) en de VBL wilt haar bijdrage hierin leveren. In het licht van dit doel 

organiseert het een bijscholing omtrent dopinggebruik, procedures bij een controle van doping en 

preventieve maatregelen tegen doping gebruik. 

 

Opleiding scheidsrechter  

De Vlaamse Boks Liga investeert ook in zijn scheidsrechter corps en stuurt scheidsrechters naar het 

buitenland voor internationale kwalificaties te behalen bij de internationale koepels en laat via de 

scheidsrechtersafdeling nieuwe scheidsrechters vormen. De Vlaamse Boks Liga wil haar 
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scheidsrechtersopleiding verder uitwerken tot een volwaardig scheidsrechtersopleiding die jaarlijks 

scheidsrechters vormt. 

Bijscholing Agent bokser  

Binnen het professionele boks circuit wordt er vaak gewerkt met Boks-Agents. Om een bepaalde visie 

en richting hieraan te geven en de geïnteresseerde boks liefhebbers te scholen in het reglement van 

de VBL, wordt er op vraag van de leden een bijscholing hieromtrent georganiseerd om zich te vormen 

tot Agent van een bokser. 

 

Bijscholing Voeding in de vechtsporten 

De VBL heeft haar trainers aangezet om zich in te schrijven voor de bijscholing voeding in de vechtsport 
door Amelie Rosseneu. Al de VBL aangesloten trainers mochten deze cursus volgen, waarbij de VBL 
tussen is gekomen in de kosten indien zij aanwezig waren. 

4. Clubbegeleiding en informatie 

Ondersteuning naar clubs en informatie: 

Op de website van de Vlaamse Boks Liga, www.vlaamseboksliga.com zijn alle documenten terug te 
vinden: 

- volledige structuur van de Vlaamse Boks Liga, samenstelling bestuur, 
- alle soorten van reglementen, 
- aansluitingsformulieren, 
- erkenning van de Vlaamse Boks Liga voor clubs die een zaal of accommodatie huren van een 

gemeente of stad of sportdienst, 
- formulieren voor ongevalsaangifte, 
- informatie voor het huren van materiaal, boksring, enz., 
- een draaiboek voor clubs die een Boksmeeting wensen te organiseren, 
- een link naar Sport Vlaanderen / VTS, voor informatie betreffende opleidingen en cursussen 

initiator, 
- een link naar het Risicovechtsportplatform, voor informatie betreffende allerhande 

activiteiten, 
- Beleidsplan 
- De gevraagde documenten in het licht van de gedragscode van federatie mbt tot de harde en 

zachte indicatoren opgesteld door Minister Phillipe Muyters. 
- met op deze site een link van de beschikbare keuringsartsen en ringartsen. 

De link voor het contacteren van de ringartsen wordt veel gebruikt. 
In 50% van de meetings is er een arts van dit platform aanwezig. 
 

 
Op de website van de Vlaamse Scheidsrechtersafdeling, www.boksscheidsrechters.be is alle informatie 
beschikbaar over en voor de scheidsrechters, kalender met aanduidingen, informatie betreffende 
opleidingen. 
 

http://www.vlaamseboksliga./
http://www.boksscheidsrechters.be/
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Op de website van de Koninklijke Belgische Boksbond, www.boxebelgium.be staat alle informatie 
betreffende meetings en palmaressen: 

- wekelijkse update van de uitslagen, 
- een kalender met de aangevraagde meetings, plaats, contactpersoon, aanvangsuur en uur van 

de weging en keuring van de boksers, 
- alle aangesloten clubs en contactpersonen, 
- een databank met alle palmaressen van de aangesloten boksers, zowel voor liefhebbers en 

Elite-boksers, 
- een uitgewerkt palmares in detail van elke bokser. 

 

Bevragingen van clubs: 

Op 13 juni 2016 werd er via mail een tabel naar alle clubs gestuurd met de vraag deze in te vullen. Tot 
op heden, 30 juni, is er nog geen enkel antwoord binnen gekomen. Het is duidelijke dat er meer werk 
gemaakt moet worden van een actieve interactie met de clubs.  Via de clubbezoeken worden de 
bevragingen uitgevoerd. 
 

Clubbezoeken: 

 
Als gevolg van het lage respons op de bevraging en de start van een nieuwe beleidsperiode is de VBL 
begonnen met clubbezoeken te verrichten. De nieuw aangestelde algemeen coördinator zal al de 
aangesloten clubs van de VBL persoonlijk gaan bezoeken om bevragingen uit te voeren, de clubs 
informatie aan te leveren en Q&A-sessies te houden. De algemene coördinator is hiermee begonnen 
vanaf juni 2017 en heeft al de bezoeken verspreidt over vier jaar. 
 
Tot heden zijn al 25% clubs bezocht. In 2018 staat er weer 25% gepland. 
 

Infoloket voor clubs: 

Het secretariaat van de Vlaamse Boks Liga doet dienst als “infoloket”. Dit secretariaat is alle dagen 
bereikbaar. Het secretariaat werkt nauw samen met de nieuwe algemene coördinator. Sinds 2017 
heeft de VBL ook een nieuw professioneel kantoor gehuisvestigd centraal in Vlaanderen te Antwerpen. 
Ons kantoor is open voor gesprekken of informele bezoeken op dinsdag en donderdag zonder afspraak 
en op andere dagen met afspraak. 
 

Info betreffende kwaliteitslabels: 

Risicovechtsportplatform: 
Geweldige vechtsportclubs: 
Voor het verkrijgen van een label, gezond en ethisch sportbeleid, hebben er al 3 clubs ingeschreven: 

- BT Zele 
- BC N’Wicha Antwerpen 
- MAC Dilsen-Stokkem 

5. Promotie 

Aantal nieuwe leden per leeftijdscategorie:  

 

http://www.boxebelgium.be/
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De VBL houdt sinds 2017 zijn leden digitaal bij. De VBL is nog niet volledig gefamiliariseerd met het 
systeem en heeft zijn beleid nog niet volledig hierop afgestemd. Om een goede overgang te 
garanderen heeft de VBL zowel het oud systeem van ledenbestand als het nieuw digitaal systeem 
gebruikt. De gepresenteerde cijfers zijn van het seizoen 2016-2017: 
 
 

Doelgroep #aantal 

Recreanten leden 1309  

Competitieve leden 313 

Niet sportende leden 266 

Pre-Aspirant: - 11 jaar 56 

Aspirant: 11-12 jaar 53 

Schoolboys: 13-14 jaar 67 

Junior: 15-16 138 

Youth: 17-18 195 

Elite: +19 jaar 1245 

 

Tabel 3 leden VBL 2017 

Volgens de informatie waarover we beschikken zijn de meeste nieuwe leden recreanten van de 
leeftijdscategorie Elite, waarvan er zeker 25% doorstroomt naar wedstrijdbokser. 
Het vermelden van het rijksregisternummer van elk lid zal vanaf 2017 na de bijscholing omtrent privacy 
en databescherming  gebeuren middels het nieuw digitaal ledenbestand. 
 
 

Instroom nieuwe leden en promotiekanalen en geografische spreiding: 

 

• Via schoolactiviteiten: 
o Antwerpen: 

▪ BIM  Merksem: 
Boksinitiatie door de club gedurende het schooljaar in de volgende scholen: 
Don Bosco Hoboken, sportafdeling GIB Brasschaat, Tennisschool Wilrijk. 
Verder zijn er nog clubs met een werking naar school toe, 
Zoals Trudo Hasselt en Golden Gloves Gent. 

o Opboksen Genk: 
▪ Geven gedurende heel het jaar initiaties aan scholen als ook via 

tewerkstellingen projecten. Deze scholen die bereikt worden bevinden zich 
voornamelijk in limburg 

• SVS Apotheose Gent: 
o Een promo evenement waar de VBL aanwezig was om leerkrachten te sensibiliseren 

om boksen in hun leerplan op te nemen en lessen. 
 

• Via events en beurzen: 
o Dag van de Risicovechtsport in de VUB Brussel, een organisatie van het 

Risicovechtsportplatform. Een 5-tal clubs uit de Vlaamse Boksliga waren hier 
aanwezig. 
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o Abdel Wahhabi van Box Company Genk werd verkozen tot meest geweldige 
vechtsporttrainer. 

o Tom Flachet van Brussels Box Company gaf een infosessie en workshop over 
kinderen en (risico)vechtsportbeoefening, een specifieke aanpak. 

o Daniella Somers van Bulldogs Antwerp gaf een infosessie en workshop over 
communiceren met vechtsporters en hun ouders in de club. 

o SVS Apotheose 

o RVSP meerwaarde vechtsporten te Genk  

o RVSP conferentie Antwerpen  

 

 
 

• Boxing Stars VTM 
 
 

• Via steden en gemeenten: 
o Genk - Limburg:  

▪ het project “Opboksen” van Abdel Wahhabi van Box Company Genk. 
 

o Antwerpen:  
▪ Boksinitiatie van Antwerp Box Academy in het sportdomein Antwerpen 

Spoor Noord met een boks initiatie in de boksring in open lucht. 
o Mechelen: 

▪ Medewerking aan de Hercules Trofee door Antwerp Box Academy en BT 
Mechelen in het provinciaal sportdomein “De Nekker”, waar de 
deelnemende teams een boks oefening moesten doen. 

o Brussel: 
▪ Brussels Boxing Academy een sociaal project ondersteunt door VGC. Zij 

geven veel initiaties en participeren aan promo evenementen in Brussel. 
 

Aantal bezoeken op website en sociale media: 

De website van de Koninklijke Belgische Boksbond, www.boxebelgium.be 
Daar staat alle informatie betreffende meetings en palmaressen. 
Deze site heeft 3.000.000 bezoekers sinds 2005. 
 
De website van de Vlaamse Boksliga, www.vlaamseboksliga.com 
Daar zijn alle documenten terug te vinden: 
Deze site is vorig jaar gelanceerd en cijfers zullen eind dit jaar beschikbaar zijn. 
 
De website van de Vlaamse Scheidsrechtersafdeling,  www.boksscheidsrechters.be  
Daar is alle informatie beschikbaar over en voor de scheidsrechters, kalender met aanduidingen, 
informatie betreffende opleidingen. 
Deze site wordt voornamelijk bezocht door de scheidsrechters in verband met de aanduidingen en 
opleidingen. 

 
Tijdschrift en elektronische nieuwsbrief: 

Deze zijn nog niet beschikbaar. 

 

http://www.boxebelgium.be/
http://www.vlaamseboksliga./
http://www.boksscheidsrechters.be/


 

ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 
Onder het vergunningnummer 70 103 

Zetel: Boomgaardstraat 22/34 2600 Antwerpen 

 
 

40 

Andere nieuwe promo kanalen: 

De Vlaamse Boks Liga vzw heef een youtube kanaal gelanceerd waarop ze promovideo’s verspreiden 
betreffende al onze activiteiten.  

IV. Gegevensanalyse 

1. Competitie  

De laatste 4 jaar vermindert het aantal meetings, in 2013 waren er 43 meetings, in 2014 waren er nog 
41 meetings, in 2015 waren er nog 35 meetings en in 2016 waren er ook nog 35 meetings. 
Waarom dit aantal vermindert is er geen verklaring, al denken wij wel dat het te maken heeft met de 
algemene kostprijs van een meeting. De VBL heeft hierop ingespeeld en ondersteunt organisatoren. In 
2017 zijn er 38 meetings georganiseerd. Dit is terug een stijging na een trend van jaarlijkse daling. 
Hierboven op is ook de recreantentoernooi georganiseerd geweest. De VBL streeft er naar om een 
minimum van 35 organisaties te realiseren en dit jaar is het gelukt met een positieve groei erbij. 
 
 
Door middel van het organiseren van interclubs zullen er jaarlijks minstens 10 meetings bijkomen. 
Deze interclubs zijn goedkoper aangezien er geen vergoedingen zijn voor boksers en ook geen 
verplaatsingsonkosten voor clubs en trainers. Deze vallen ook onder het project recreantentoernooi. 
In 2017 zijn er nog geen interclubs doorgegaan, de eerste interclubs worden in 2018 gepland. 
 
Het overgrote aantal wedstrijden (92 %) gaat door in de leeftijdscategorie Youth en Elite-Amateur. 
Jeugdwedstrijden (8%) in de categorie Schoolboy (13/14 jaar) en Junior (15/16 jaar) zijn zeldzaam.  
De organisatie van interclubs en recreantentoernooien zou dit verschil kunnen opvangen. 
 
De organisatie van een internationale meeting en deelname aan zulke meetings in het buitenland zal 
eveneens uitgewerkt worden en is sinds 2017 ook volop bezig onder leiding van Hubert Firens (zie jaar 
verslag topsport). 
 

 
Internationale stages en trainingsdagen 

 
Al deze acties zouden moeten resulteren in een stijging van het aantal wedstrijdboksers met 10%, en 
een verhoging van het aantal meetings met inbegrip van de interclubs. 
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2. Recreatie  

 
Van de 57 aangesloten clubs in de Vlaamse Boks Liga zijn er 38 clubs die recreanten hebben 
aangesloten. Enkele clubs die aaneen grote jeugdwerking doen hebben zelfs geen enkele recreant 
aangesloten. Navraag bij deze clubs leert ons dat zij dat niet doen aangezien er voor deze recreanten 
geen mogelijkheden tot boksontmoetingen (wedstrijden, sparringen of alternatieve wedstrijdvormen) 
zijn tot de dag dat zij een boksvergunning kunnen nemen (vanaf 13 jaar). 
 
Na een grondige analyse van de vergunningen van recreant (1532 in 2017) eind 2017 zien we dat er 
maar 11 % van deze vergunningen gaan naar jongeren onder de 13 jaar. 
29 % gaat naar jongeren van 13 tot 18 jaar, 60 % naar recreanten vanaf 19 jaar. 
 
Om deze jongeren van 7 tot 12 jaar toch een kans te geven om hun vaardigheid te tonen zullen er 
jeugdontmoetingen worden georganiseerd. Deze jeugdontmoetingen zullen doorgaan in clubs onder 
toezicht van de Vlaamse Boks Liga. Het zijn sparringspartijen tussen jongeren van dezelfde leeftijd en 
in dezelfde gewichtscategorie in een aangepaste omkadering. 
 
In 2017 is de eerste recreantenmeeting voor jongeren tot 12 jaar doorgegaan, misschien eens aan 
denken in 2018 deze meetings te splitsen in jeugdontmoetingen tot 12 jaar en vanaf 13 jaar en ouder. 
 
28% van deze recreanten neemt later wel een boksvergunning.  
 

Talent – projecten: 

Eén maal per maand wordt er een open ligatraining gepland. 
Elke club en elke bokser vanaf 7 jaar kan hieraan deelnemen.  
De ligatrainer en zijn assistenten zullen deze trainingen leiden en in samenwerking met de clubtrainers 
zal de kwaliteit van de (jeugd)boksers er alleen maar op vooruitgaan. 
De meest beloftevolle deelnemers komen in de Vlaamse Ligaploeg terecht en gaan mee naar 
buitenlandse tornooien en kampioenschappen. 
 
Deze acties zouden moeten resulteren in een verhoging van het aantal recreanten met 20%. 
 
 

3. Opleiding en bijscholing 

Trainers/Coaches: 

 
Sinds de opleidingen voor initiator door de Vlaamse Trainersschool - VTS zijn er van 2002 tot 2017 147 
initiators die hun diploma hebben behaald. 
63 initiators zijn in 2017 aangesloten bij de Vlaamse Boks Liga. 
Van de 57 aangesloten clubs in de Vlaamse Boks Liga zijn er 37 clubs die minstens één initiator hebben 
aangesloten. 20 clubs hebben dus geen initiator aangesloten. 
Het probleem is de Brusselse clubs, een 5-tal clubs met veel wedstrijdboksers hebben geen initiator. 
Het knelpunt is de taal, de trainers zijn Franstalig. De Vlaamse Boksliga heeft een oplossing gevonden 
en zal voor de initiator cursus in Gent 2019 een tolk inschakelen. 
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De doelstelling is dat tegen 2020 minstens 80% van de clubs minstens één initiator hebben 
aangesloten. Daarom zullen er in deze beleidsperiode nog 3 cursussen initiator gepland worden. 
Een cursus instructeur is voorzien in 2019. De cursus is nog niet volledig uitgeschreven, van zodra deze 
op punt staat, zal er een opleiding gepland worden. 
 
In 2017 heeft de VBL een bijscholing tot verzorger georganiseerd in Antwerpen als ook een actie rond 
een bijscholing omtrent voeding in de vechtsporten gedaan. De VBL heeft 3 experts laten vormen voor 
de bijscholing Get Fit 2 Box en heeft een eerste succesvolle organisatie ervan achter de rug. 
 
De Vlaamse Boks Liga heeft nu 1 trainer met een 3-sterren AIBA diploma en  
8 trainers met een 1-ster AIBA diploma.  
In 2017 hebben 6 trainers hun 1-ster AIBA diploma behaald. 
De bedoeling is dat tegen 2019-2020  minimum 2 trainers hun 2-sterren AIBA diploma gaan behalen. 
 

Scheidsrechters: 

15 scheidsrechters/juryleden en 2 stagiair-scheidsrechters zijn aangesloten. 
De Vlaamse Scheidsrechters afdeling staat zelf in voor de opleiding van hun stagiairs. 
Het grote deel van deze scheidsrechters zijn Elitescheidsrechters en worden ingezet voor Elitekampen 
of in Europese of Wereldbonden, EBU, WBC, WBA, IBF… 
Scheidsrechters voor alleen liefhebberskampen zijn maar met 4 à 5.  
Zij zijn met te weinig, ze hebben geen interesse of ze zijn te ambitieus om Elite te worden. 
 
Van al deze scheidsrechters is er 1 (één) met een 3-sterren AIBA referee diploma. 
Deze scheidsrechter heeft in 2017 het 2-sterren AIBA referee diploma behaald. 
Dit is te weinig, ons buurland Nederland heeft er 10 (tien!) met minstens één ster AIBA diploma. 
 
Acties zullen moeten gepland worden om scheidsrechters te vinden of op te leiden voor 
liefhebberskampen. Deze scheidsrechters kunnen ook hun AIBA diploma behalen en aangeduid 
worden voor internationale tornooien, Europese en Wereldkampioenschappen wat het zeker even 
aantrekkelijk maakt als Elitescheidsrechter. De VBL zal een beloftevolle official naar het buitenland 
sturen om een AIBA kwalificatie te behalen alsook acties opzetten om de functie aantrekkelijker te 
maken (week of the official, jaarlijkse bedanking en promovideo). 
 

4. Clubbegeleiding en informatie 

Ondersteuning naar clubs en informatie: 

Op de website van de Vlaamse Boks Liga, www.vlaamseboksliga.com zijn alle documenten terug te 
vinden. Echter ontbraken volgens de checklist van de VSF met betrekking tot goed bestuur nog enkele 
documenten. De algemeen coördinator heeft hier werk van gemaakt en de gevraagde document 
opgesteld. Deze worden publiek gemaakt, zodat de VBL een transparant beleid voert.  
 
De website van de VBL was achterstallig en werd niet zo frequent bezocht. Hoeveel keer deze website 
exact bekeken werd kan niet achterhaald worden. Het werd voornamelijk gebruikt voor het 
downloaden van alle soorten formulieren en documenten. Echter is de website niet gebruiksvriendelijk 

http://www.vlaamseboksliga./
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betreffende het opvragen van documenten en is zeker aan vernieuwing toe. De algemeen coördinator 
heeft een nieuwe website laten ontwikkelen en heeft rekening gehouden met de richtlijnen met 
betrekking tot de harde en zachte indicatoren van goed bestuur. De website is fris, aantrekkelijk en 
overzichtelijk. Hierop worden al de nodige documenten (en  opgevraagde document m.b.t. goed 
bestuur) publiek gemaakt. Er is een aparte tab voor de aangesloten clubs, waarop ze informatie kunnen 
vinden m.b.t. begeleiding en werking. 
 
Op de website van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling,  www.boksscheidsrechters.be is alle 
informatie beschikbaar over en voor de scheidsrechters, kalender met aanduidingen, informatie 
betreffende opleidingen. Deze website vermeldt ook niet het aantal bezoekers maar wordt 
waarschijnlijk alleen gebruikt door de scheidsrechters. 
 
Op de website van de Koninklijke Belgische Boksbond, www.boxebelgium.be staat alle informatie 
betreffende meetings en palmaressen van Elite en liefhebbers boksers. Deze website is de meest 
bezochte met ondertussen meer dan 3 miljoen bezoekers sinds 2005. Zij bevat de meeste informatie, 
kalender met de meetings, uitslagen en palmaressen boksers. Al deze informatie kan ook geplaatst 
worden op de site van de Vlaamse en de Franstalige Boks Liga, maar de webmaster wilt dit niet en 
claimt een “alleenrecht” op het plaatsen van die informatie. 
 

Bevragingen van clubs: 

Twee seizoenen geleden werden er via bevragingen  naar alle clubs gestuurd met de vraag deze in te 
vullen. Geen enkel antwoord was binnen gekomen. De ledenvergaderingen  van de vorige seizoenen 
leert ons wel dat één item altijd terugkomt, namelijk de boksmeeting.  Het inrichten ervan kost geld 
en de vraag die altijd terugkomt is om een meeting goedkoper te maken.  
 
De VBL is sinds 2017 gesubsidieerd en heeft nu een voltijdse algemene coördinator in hun midden. Om 
een betere behoeftebepaling uit te voeren en de het respons van de clubs op de vragenlijsten te 
verhogen wordt de algemene coördinator ingeschakeld om al de clubs over vier jaar te bezoeken.  Via 
deze clubbezoeken zullen ook bevragingen gebeuren. Tijdens deze clubbezoeken zal informatie 
aangereikt worden, vragen gesteld worden en een open Q&A sessie gehouden worden. Zodoende 
hopen wij de leden beter bij te kunnen staan en begeleiding op maat aan te bieden. Ook hopen wij dat 
middels deze clubbezoeken het vertrouwen en de samenwerking tussen de federatie en haar leden zal 
versterken. De algemene coördinator is al reeds begonnen met de clubbezoeken en na enkel vijf 
clubbezoeken heeft de federatie al signalen hiervan opgevangen.   
 

Cijfers clubbezoeken / clubcontacten: 

In 2017 is  de mijlpaal van 25% behaald qua clubbezoeken. Deze worden heel warm ontvangen en 
dienen voort gezet te worden.  
 
 

Infoloket voor clubs: 

Het secretariaat van de Vlaamse Boks Liga doet dienst als “infoloket” in nauw samenwerking met de 
algemene coördinator. Dit secretariaat is alle dagen bereikbaar, telefonisch en per mail. 
Sinds 2017 heeft de VBL een nieuw professioneel kantoor gehuisvestigd in Antwerpen. De VBL wilt 
haar werking hier centraliseren en zodoende groeien naar een professioneel secretariaat. Ons kantoor 
is voor vrije bezoeken open op dinsdag en donderdag zonder afspraak en door de week met afspraak. 

http://www.boksscheidsrechters.be/
http://www.boxebelgium.be/
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Ons coördinator wordt op dagelijkse basis gecontacteerd dus zijn functie is verstevigd binnen de 
werking. 
 

Info betreffende kwaliteitslabels: 

Risicovechtsportplatform: 
Geweldige vechtsportclubs: 
Voor het verkrijgen van een label, gezond en ethisch sportbeleid, hebben er 3 clubs ingeschreven. 
Dit kan en moet veel beter. 
 

Antidopingbeleid: 

De nieuwe algemene coördinator is aangesteld als dopingverantwoordelijke en heeft een bijscholing 
op de VUB gevolgd m.b.t. doping. Een bijscholing omtrent anti-doping is in ontwikkeling en zal 
georganiseerd worden voor de leden van de VBL. Middels mail verkeerd en ons website poogt de VBL 
zoveel mogelijk informatie omtrent doping te verspreiden. Zo heeft het ook binnen haar 
trainersopleidingen hoofdstukken omtrent doping verwerkt om op clubniveau een Anti-doping 
filosofie te verspreiden. 
 
Een concreet en volwaardig anti-doping beleid is nog niet ontworpen. De VBL-
dopingverantwoordelijke hoopt hier in de toekomst wel werk rond te maken. Luc D’Hondt zal in 2018 
deze rol opnemen, zodat er een gefocust aanpak kan gehanteerd worden. 
 

5. Promotie 

Aantal nieuwe leden per leeftijdscategorie: 

 
De VBL houdt sinds 2017 zijn leden digitaal bij. De VBL is nog niet volledig gefamiliariseerd met het 
systeem en heeft zijn beleid nog niet volledig hierop afgestemd. Om een goede overgang te 
garanderen heeft de VBL zowel het oud systeem van ledenbestand als het nieuw digitaal systeem 
gebruikt. De gepresenteerde cijfers zijn van het seizoen 2016-2017: 
 

Doelgroep #aantal 

Recreanten leden 1309  

Competitieve leden 313 

Niet sportende leden 266 

Pre-Aspirant: - 11 jaar 56 

Aspirant: 11-12 jaar 53 

Schoolboys: 13-14 jaar 67 

Junior: 15-16 138 

Youth: 17-18 195 

Elite: +19 jaar 1245 

Tabel 4 leden VBL 
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Volgens de informatie waarover we beschikken zijn de meeste nieuwe leden recreanten van de 
leeftijdscategorie Elite, waarvan er zeker 25% doorstroomt naar wedstrijdbokser. 
Het vermelden van het rijksregisternummer van elk lid zal vanaf 2017 na de bijscholing omtrent privacy 
en databescherming  gebeuren middels het nieuw digitaal ledenbestand. 
 

Instroom nieuwe leden en promotiekanalen en geografische spreiding: 

• Via schoolactiviteiten: 

• Via events en beurzen: 

• Via steden en gemeenten: 
 
Tijdens het seizoen gebeuren er activiteiten in samenwerking met scholen, op events en beurzen of 
in samenwerking met steden of gemeenten. Deze activiteiten worden door de clubs niet altijd 
doorgegeven aan het bestuur van de Liga of de verantwoordelijke voor de rapporteringen. 
Dat er activiteiten zijn waar de clubs aan meewerken kunnen we wel afleiden via facebook of 
mondelinge reclame. Om toch zoveel mogelijke activiteiten te bundelen zou de opmaak van een 
activiteitenkalender een goede oplossing zijn. 
 

Aantal bezoeken op de websites en sociale media: 

De analyse van de bezoeken op de websites staat al aangegeven op de vorige pagina. 
De ligaploeg van de Vlaamse Boks Liga heeft een facebookpagina, daar verschijnt regelmatig 
informatie en foto’s van deelname aan tornooien en kampioenschappen in het buitenland. 
Dat ze bezocht wordt kunnen we wel zien aan het aantal likes. 
 
Ons nieuw youtube kanaal begint te groeien en de leden te bereiken, voornamelijk de jeugd. 
De VBL heeft een facebookgroep waarop iedereen ons ligaploeg kan volgen. Deze bereik 423 leden en 
groeit elke dag. 
 

Tijdschrift en elektronische nieuwsbrief: 

Deze zijn nog niet gemaakt, kan nog niet geanalyseerd worden. 
Zullen verder nog moeten uitgewerkt worden. 
 

Andere nieuwe promo kanalen: 

• Media: 
 
In het verleden werden de uitslagen van meetings verzonden naar Belga en Sportinfo die ze op hun 
beurt doorstuurden naar kranten, TV-zenders, enz. 
Toen de kranten die uitslagen toch niet meer publiceerden werd dat stopgezet. 
Misschien tijd om de draad terug op te nemen en uit te werken via een persverantwoordelijke. 
 
De VBL heeft een youtubekanaal alsook een facebook groep. Op de website is het bezig met een pagina 
om nieuws te verspreiden, echter is het opzoek naar een bekwame persverantwoordelijke. 
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V. SWOT-analyse 

 Sterktes  Zwaktes 

S1 Hoog percentage opgeleide trainers ten opzichte van totaal trainersaantal, 
ledenaantal en aantal clubs i.v.m. andere SF’s 

Z1 Zwakke score op goed bestuur 

S2 Hoog aantal clubs vertegenwoordigd op de ligakampioenschappen 
 

Z2 Niet alle boksers zijn aangesloten bij de federatie (heel aantal clubs 
zonder recreantenleden bij de VBL) 

S3 Op 50% van de meetings is een arts bekend bij het RVSP actief als 
toezichthoudende arts  

Z3 Dalend aantal meetings dat jaarlijks wordt georganiseerd  

S4 Organisatie van een internationale meeting Z4 Beperkt aantal scheidsrechters voor liefhebberskampen 

S5 Sporadische initiaties op scholen Z5 Weinig betrokkenheid van de clubs (lage aanwezigheid op AV …) 

S6 Deelname aan initiatieven van VSF, Sport Vlaanderen, RVSP, sportbeurs, demo’s 
op braderijen … 

Z6 Weinig of geen clubcontacten (geen clubbezoeken …) 

S7 Samenwerking met het RVSP Z7 Weinig 2 Ster AIBA-gediplomeerde trainers 

S8 Betrokkenheid bij projecten waarbij men boksen inzet als maatschappelijke 
meerwaarde 

Z8 Weinig AIBA-gediplomeerde scheidsrechters 

  Z9 Te groot onderscheid in voordelen van elitescheidsrechters ten opzichte 
van amateurscheidsrechters 

  Z10 Clubs geven hun acties niet altijd door aan de VBL 

 Kansen  Bedreigingen 

K1 Boksen is een Olympische sport B1 Negatieve connotatie van boksen in de media 

K2 Clubs doen diverse acties (maar geven dit niet altijd door aan de VBL) B2 Afhankelijkheid van de nationale boksfederatie inzake o.a. de 
vergoedingen bij organisatie van wedstrijden 

K3 Organisatie van interclubs is goedkoper en laagdrempeliger dan een gewone 
meeting 

B3 Afhankelijkheid van de internationale reglementering van AIBA 

K4 Draagvlak om jeugdontmoetingen te organiseren B4 Dualiteit elite-boksen en liefhebbers(amateur)boksen 

K5 Veel potentiële leden die nu reeds actief zijn in de clubs B5 Boksclubs afhankelijk van privé-initiatief (bv. op vlak van accommodatie) 

K6 Er is een publiek dat zich door boksen aangesproken voelt (bv. gentlemen boksen, 
boksen in jeugdinstellingen, boksen bij kansarme jongeren …) 

B6 Gering aantal leden dat zich engageert binnen de structuren van de 
Vlaamse Boks Liga 

K7 Ontwikkeling online applicatie voor ledenbestand B7 Wantrouwen van managers/organisatoren van profmeetings  

K8 Opstart van de Trainer B Boksen B8 Clubs met weinig loyaliteit t.o.v. de Boksliga (bv. nemen van eigen 
verzekering) 
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K9 Ontwikkeling van een nieuwe website B9 Inrichting van een boksmeeting is duur 

K10 Groeiende bekendheid van kampioenen zoals bv. D. Persoon of talenten zoals bv. 
D. Ayigah 

  

K11 Media die de bokssport in beeld brengt m.m.v. BV’s, bv. Boxing Stars op CAZ   

K12 Het bestaan van het Risicovechtsportplatform   

K13 Risicovechtsportbeleid van steden zoals bv. Antwerpen   

K14 Bestaan van een werkgroep rond boksen in gevangenissen   

K15 Zakenmensen die recreatief boksen zijn potentiële sponsors   

K16 Nieuw decreet op de sportfederaties   

K17 Toename gemeentelijke investering in vechtsportaccommodatie   

K18 Internationale contacten van huidige nationale coach   
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VI. Confrontatiematrix die leidt naar uitdagingen voor de Vlaamse Boks Liga 

 Kansen Bedreigingen 

Sterktes 
 

• S1 en K4   
Aangezien er opgeleide trainers zijn en een draagvlak voor jeugdontmoetingen, 
kan de federatie kwaliteitsvolle jeugdontmoetingen organiseren. 
 

• S1 en K8  
Aangezien er een hoog aantal initiators bijgekomen is en er een opleiding trainer 
B boksen in de maak is, kan het aantal trainers B verhoogd worden. 
 

• S2 en K5 
Ligakampioenschappen kunnen gebruikt worden om de clubs te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid voor het aansluiten van recreanten die nu reeds actief zijn 
in de clubs. 
 

• S3 en K12 
Via samenwerking met het Risicovechtsportplatform zouden alle meetings 
begeleid kunnen worden door een bij het platform bekende toezichthoudende 
arts. 
 

• S4 en K1 en K11 
Media en Olympische erkenning inschakelen om de populariteit van het 
amateurboksen te vergroten via de eigen internationale meeting. 
 

• S4 en K11 en K15 
Media en Olympische erkenning inschakelen om nieuwe sponsors aan te 
trekken voor de eigen internationale meeting(s). 
 

• S4 en K18 

• B1 en S1 en S3 
De negatieve perceptie van boksen in de media wegwerken door een 
professionele en opgeleide omkadering te stimuleren, zichtbaar en bekend te 
maken. 
 

• B1 en S2 
De media kan een beter beeld van de bokssport brengen door de professionele 
aanpak van de ligakampioenschappen in de verf te zetten. 
 

• B1 en S6 en S7 
De negatieve perceptie van boksen bij het brede publiek wegwerken door de 
participatie aan promotionele initiatieven waarbij boksen op een 
verantwoorde manier wordt voorgesteld. 
 

• B1 en S8 
De bokssport een maatschappelijke meerwaarde geven door participatie aan 
“sport plus”-projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
 

• B8 en S2 
Ligakampioenschappen kunnen gebruikt worden om de clubs te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid voor het aansluiten van recreanten die nu reeds actief 
zijn in de clubs. 
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Internationale contacten gebruiken om een topaffiche voor de internationale 
amateurboksmeeting samen te stellen. 
 

• S5 en K2 
Acties op scholen en initiatiebereidheid van de clubs bieden mogelijkheden tot 
een meer gestructureerde samenwerking met de federatie op het vlak van 
promotie. 
 

• S6 en K6 
Het aangesproken publiek naar de georganiseerde bokssport leiden via 
maximale aanwezigheid op initiatieven op het terrein. 
 

• S6 en K10 
Gebruik van deze kampioenen als ambassadeurs op deze events. 
 

• S6 en S7 en K12 
Initiatieven op het terrein gebruiken om de samenwerking tussen de federatie 
en het Risicovechtsportplatform in de verf te zetten, wat voor meer vertrouwen 
in de bokssport kan zorgen. 
 

• S8 en K4 
Drempelverlagende initiatieven kunnen maatschappelijk kwetsbare jongeren 
leiden naar de georganiseerde bokssport waardoor maatschappelijke integratie 
wordt bevorderd en het aanzien van de bokssport zal verbeteren. 

Zwaktes • Z1 en K7 
De ontwikkeling van een online ledenapplicatie kan leiden tot een beter 
bestuurlijk beleid binnen de federatie. 
 

• Z1 en Z5 en Z10 en K9 
Via een vernieuwde website heeft de federatie de mogelijkheid om 
transparanter te communiceren over het gevoerde beleid en meer clubs te 
engageren binnen dat beleid. 
 

• Z1 en K16 

• Z1 en Z4 en Z5 en B6 en B8 
Via een transparantere communicatie over het beleid en binnen de afdelingen 
en commissies van de federatie, kunnen leden gemotiveerd worden om zich 
binnen de structuur van de federatie te engageren. 
 

• Z2 en B8 
Bewustmaking van alle clubverantwoordelijken over de meerwaarde van 
aansluiting bij de federatie kan leiden tot een hoger aantal aangesloten leden. 
 

• Z3 en B5 en K17 
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Door rekening te houden met de harde indicatoren rond goed bestuur 
opgenomen in het decreet op de georganiseerde sport kan de federatie op 
bestuurlijk vlak beter scoren. 
 

 
• Z2 en K4 en K5 

Bewustmaking van alle potentiële leden die reeds actief zijn in de sportclubs 
over de meerwaarde van aansluiting bij de federatie kan leiden tot een hoger 
aantal aangesloten recreanten. 
 

• Z2 en K7 
Via een vernieuwde aansluitingsprocedure kan de federatie drempels voor 
aansluiting wegwerken zodat meer recreanten zouden aansluiten. 
 

• Z3 en K3 en K4 
Goedkopere en vanuit de federatie ondersteunde interclubs en 
jeugdontmoetingen kunnen de dalende tendens van het aantal georganiseerde 
meetings opvangen. 
 

• Z3 en K13 
Het informeren van organisatoren over het bestaan van evenementensubsidies 
aangeboden door steden en gemeenten kan de organisatie van meetings een 
stimulans geven. 
 

• Z4 en K5 en K6 en K10 
Een groot aantal (nog niet) aangesloten recreanten biedt een pool voor 
kandidaat-scheidsrechters waardoor het aantal scheidsrechters voor 
liefhebberskampen kan toenemen. 
 

• Z7 en Z8 en K8 en K9 
Het potentieel aan kandidaat-trainers en -scheidsrechters bewust maken van 
het bestaan van en toe leiden naar de verschillende opleidingen in Vlaanderen 
en bij AIBA. 
 

Een beter beeld van de bokssport in de media en bij het publiek kan de 
populariteit van het boksen verhogen waardoor accommodatie en privé-
initiatieven voor het organiseren van meetings meer in het bereik komen. 
 

 
• Z3 en B9 

Interclubs en jeugdontmoetingen vormen een goedkoper alternatief dan de 
klassieke meetings. 
 

• Z9 en B4 
Een transparant en democratisch beleid van zowel eliteboksen als Olympisch 
boksen kan het onderscheid inzake erkenning tussen beide disciplines 
verkleinen. 
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• Z9 en K1 en K15 
Erkenning van scheidsrechters die zich engageren in het Olympisch boksen. 
 

• Z10 en K2 
Clubs die hun diverse acties doorgeven aan de federatie dragen bij tot een 
betere en meer gestructureerde promotie van de bokssport vanuit de federatie. 
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1. Doelstellingen 2017-2020  

 

Strategische doelstelling 01 
 

SD01 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten (ten 
opzichte van de meting in 2016). 

OD001 Vanaf 2017 biedt de Vlaamse Boks Liga haar jeugdboksers (vanaf 7 jaar) een jaarlijks 
stijgend aantal ontmoetingsmogelijkheden binnen een aan jeugd aangepaste 
omkadering. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga organiseert jaarlijks minstens 10 open ligatrainingen. 

OD003 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 van 80% van de boksverenigingen alle 
recreanten aangesloten. 

 

Strategische doelstelling 02 
 

SD02 De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal wedstrijdboksers 
(boksers met licentie als wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 2020 (ten opzichte 
van het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016). 

OD001 Vanaf 2020 worden op regelmatige basis minstens 10 interclubs georganiseerd. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga bestendigt de komende vier jaar de organisatie van 35 amateur- 
en elitemeetings. 

Strategische doelstelling 03 
 

SD03 Tegen 2020 heeft 100% van de clubs minstens één gediplomeerde sporttechnisch 
begeleider (initiator, trainer) en heeft 10% van de clubs een hoger opgeleide trainer 
dan initiator. 

OD001 Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks Liga naast de opleiding Initiator Boksen ook 
de opleiding  instructeur B Boksen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. 

OD002 Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks liga een jaarlijkse bijscholing. 

OD003 Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga minstens 6 nieuwe trainers met een hoger 
diploma (Trainer B Boksen, Trainer B Risicovechtsporten, 2-ster AIBA Coach, Master 
LO, Bachelor LO). 

OD004 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2018 een diplomaplicht voor trainers gekoppeld 
aan een regularisatieperiode voor de clubs. 
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Strategische doelstelling 04 
 

SD04 Tegen 2020 is de opleiding voor liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks Liga 
volwaardig en aantrekkelijk waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben 
aangemeld. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga zet vanaf 2017 minstens twee acties op om de functie van 
scheidsrechter aantrekkelijk te maken. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga heeft een organisatie voor de opleidingen scheidsrechter 
liefhebberskampen gepland. 

OD003 De Vlaamse Boks Liga  heeft een opleidingsvisie en een opleidingsplan voor 
liefhebbersscheidsrechters tegen eind 2018. 

 

Strategische doelstelling 05 
 

SD05 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 
administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de 
leden van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 
administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden 
van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

OD002 Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga een afzonderlijk secretariaat dat aangestuurd 
wordt door een professionele kracht. 

OD003 Tegen 2020 realiseert de Vlaamse Boks Liga een meer intense samenwerkingsband 
met de clubs. 

OD004 De Vlaamse Boks Liga voldoet tegen eind 2020 aan alle criteria voor goed bestuur 
opgenomen in het decreet op de georganiseerde sport. 

OD005 De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het 
kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te 
verbeteren, om 
risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 
 

 

Strategische doelstelling 06 
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SD06 Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 
risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 
antidopingbeleid. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga voert een dopingpreventiebeleid met jaarlijks minstens één 
gerichte actie ten aanzien van al de aangesloten clubs. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga heeft een professionele en opgeleide omkadering tegen 2020 
op alle niveaus en heeft deze omkadering ook aan de buitenwereld in beeld gebracht. 

Strategische doelstelling 07 
 

SD07 Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid communicatiebeleid  
ten opzichte van de werking in 2016 met een graduele toename van het bereik via 
website en sociale media. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga heeft in 2020 een moderne en gebruiksvriendelijke website 
waarop al de activiteiten en belangrijke informatie voor leden en clubs ter beschikking 
worden gesteld. 

OD002 Vanaf 2018 voert de Vlaams Boks Liga communicatie via sociale media. 

OD003 De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2017 een communicatiebeleid ten aanzien van pers, 
media en sponsors. 

OD004 De Vlaamse Boks Liga kent een toename van 30% cubs die zich engageren in het 
gevoerde beleid, nadat de website is vernieuwd. 

 

Strategische doelstelling 08 
 

SD08 De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten minste 
drie promotie-initiatieven. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga heeft eind 2017 een promotieplan klaar i.f.v. promotie-
initiatieven die lokaal en op Vlaams niveau kunnen georganiseerd worden. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2018 een zichtbare link met de promotie-
initiatieven die lokaal en op Vlaams niveau georganiseerd worden. 

 

Strategische doelstelling 09 
 

SD09 De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor 
specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of 
initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 
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OD001 De Vlaamse Boks Liga heeft zicht op de aantrekkingskracht en de meerwaarde van de 
bokssport voor verschillende doelgroepen. 

OD002 De Vlaamse Boks Liga bereikt per provincie vanaf 2019 tweejaarlijks één nieuw 
(boven)lokaal initiatief met ten minste tien deelnemers. 

 

Strategische doelstelling 010 
 

SD010 De Vlaamse Boks Liga kan in 2020 minstens één sporter afvaardigen met reële 
medaillekansen naar de Olympische Spelen in Tokyo. 

OD001 De Vlaamse Boks Liga optimaliseert tegen 2020 een ontwikkelingsprogramma van 
talentdetectie tot topsport. 

OD002 Gedurende vier jaar omkadert de Vlaamse Boks Liga haar beste topsporters zo goed 
mogelijk, zowel wat betreft omkadering als persoonlijke ondersteuning. 

 

Strategische doelstelling 8 
 

SD08 Beleidsfocus Topsport (exra middelen) 

OD001 Technisch directeur Topsport aanstellen 

OD002 Talent detectie programma 

OD003 Ontwikkelingsprogramma 1 

OD004 Prestatieprogramma 1 

 

 

VII. Actieplan 

Zie Excelbestand. 


