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Algemene statutaire vergadering VBL  -  Sportjaar 2019. 

Verslag Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling 
Beste sportvrienden, 
 

Hierbij een kort verslag van de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling over het jaar 2019. 

In 2019 zijn er in totaal 46 meetings met liefhebberskampen doorgegaan,  

380 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs hebben ten minste één kamp gedaan. 
 

De Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen gingen eind januari, begin februari door in Vaals, Breda, 

Eindhoven en Den Bosch. 7 boksers uit onze liga behaalden een gouden medaille. 
 

In februari en maart 2019 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met inschrijvingen van 

200 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs. Het volledige programma ging door in de bokszaal van 

Golden Gloves Gent.  
 

De finales van de Nationale Nieuwelingenkompetitie gingen door in Sart Dames Avelines op 23 en 24 maart 

2019.  13 nieuwelingen behaalden een gouden medaille. De Finales van de de kampioenschappen van België 

voor liefhebbers gingen door in Gent op 6 april 2019. 5 liefhebbers werden kampioen van België. 
 

In 2018 zijn wij gestart met recreantenmeetings. Dit is een succes en in 2019 zijn er al 7 recreantenmeetings 

doorgegaan. De bedoeling is om toch jaarlijks een 7 à 8-tal recreantenmeetings te laten doorgaan. Aan de 

clubs om zich kandidaat te stellen. 
 

Begin 2017 is de Vlaamse Boks Liga gestart met een Topsportproject met de steun van Sport Vlaanderen. 

Hubert Firens werd aangesteld tot Technisch Directeur en is verantwoordelijk voor dit Topsportproject en 

samen met de Technische Commissie voor de samenstelling van de ligaploeg en de technische leiding.  

Er worden wekelijks trainingen gegeven en er wordt met de ligaploeg deelgenomen aan internationale 

tornooien en kampioenschappen, wat hun sportieve ontwikkeling en ervaring alleen maar ten goede kan 

komen. Het einddoel is de Olympische Spelen dit jaar in Tokio.  
 

In 2019 namen wij deel aan internationale tornooien in verschillende Europese landen. In al deze landen 

en op tornooien behaalden onze boksers medailles of leverden mooie prestaties. 

Op de European Games in Minsk en de wereldkampioenschappen in Ekaterinburg behaalden Usturoi en 

Schelstraete overwinningen wat toch al heel lang geleden is dat Belgische boksers daarin slaagden. 
 

Bijna maandelijks gaat een “Open Ligatraining” door. Elke Vlaamse club en hun boksers zijn op deze 

trainingen welkom. De opkomst is talrijk en we zullen zeker doorgaan met dit initiatief. 
 

Wij durven gerust stellen dat het werkjaar 2019 alweer een zeer druk jaar was waarbij de VLBA zich intens 

heeft ingezet en samen met de Technische Commissie hun werk zullen verderzetten in 2020. 
 

Met sportieve groeten, 

Het Bestuur  VLBA 
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