
 Zoersel 15 sep 2018 

 

Beste aanwezigen, 

 

Net als voor de sport kenmerkt ook één feit het sportjaar 2017/18 het 

jeugdgebeuren; Namelijk het ontslag van Voorzitster/Sportbestuurster Sonja 

wegens persoonlijke redenen. 

Aangezien niemand van het gewest bestuur haar plaats wenste in te nemen 

heb ik in afwachting de taak ad interim op mij genomen. 

Gezien het slinkende aantal jeugspelers, werd nationaal afgesproken een 

nationale finale met alle jeugdspelers in te richten. 

 

Hierdoor vervielen de voorwedstrijden per categorie, wat natuurlijk het werk 

tot een minimum herleide. 

Geen Brandenburg, dus ook hier geen voorbereidende. 

 

De nationale finale werd georganiseerd in BC Zevenbergen en mocht een 

succes genoemd worden. Ik dank dan ook de organisatoren, medewerkers en 

scheidsrechters voor het geleverde werk. 

Met drie winnaars en deelnemers voor de coupe Van Beem  Nino, Arne en Kyra 

was het resultaat voor Antwerpen niet slecht. 

In de Coupe Van Beem, die doorging in Zutendaal, was het resultaat niet zo 

goed, laten we hier over zwijgen. 

Volgens de organisatoren, ik kon jammer genoeg niet aanwezig zijn, was het 

een geslaagd tornooi zonder misklanken. 

Op de diverse vergadering werd echter besloten enkele reglementswijzigingen 

door te voeren. 

 



Voornaamste punten die werden aangepast: 

 Spelers van laagste kategorie (30 vrij) zullen voortaan ook nationale 

lessen kunnen krijgen. 

 In samenspraak met Eddy Leppens werd afgesproken dat beloftevolle 

junioren tot 25 jaar zullen kunnen opgevolgd worden en bijkomende lessen 

kunnen krijgen. 

Ik wacht reeds maanden op de nieuwe reglementen. 

Voor het volgende sportjaar: 

Nationaal is het aantal spelers sterk afgenomen Ze zijn nog met 23 

Met 11 ingeschrevenen komt Antwerpen er natuurlijk het beste uit 

Ondanks NF met alle spelers zullen we trachten  gewestelijke ronden te 

organiseren als training. 

Momenteel heb ik één kandidatuur als sportbestuurder, maar als er nog 

kandidaten zijn, als voorzitter, sportbestuurder of begeleider, graag uw namen 

aub. 

U ziet, jammer genoeg weinig nieuws over de jeugd, dit jaar zou de 

kandidatuur van nationaal voorzitter vrijkomen, we hadden een gedoodverfde 

kandidaat met Sonja, indien er personen zich geroepen voelen … 

  

 


