
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

Zetel: Boomgaardstraat 22/34 – 2600 Berchem (Antwerpen) 

       

    

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagorde nr 74 van donderdag 17 oktober 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

Aanwezig:  Stanley Clough (voorzitter-bestuurder), Demanet Emmanuel (ondervoorzitter-bestuurder)  
De Groof Willy (bestuurder), Luc Dhondt (bestuurder), Brahim Ait Aadi (bestuurder). 
 
Afwezig:  Etienne Brusselmans ( geëxcusseerd).  
 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 
 
 
 
Goedkeuring vorig verslag nr 73 
 
1. Bespreking. 

Geen opmerkingen. 
2. Stemming. 

3. Beslissing. 

 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

• RVSP (risico vechtsport platform) artsen: 
 
Er is een schrijven binnen gekomen vanuit het RVSP na de bijscholing van de artsen die zich ontfermen over 
de vechtsporten. Het RVSP houdt ons geregeld op de hoogte van de bevindingen die naar voor komen, zodat 
wij als federatie de nodige aanpassingen kunnen treffen.  
 
Sommige zaken zijn besproken geweest via mail tussen Willy en Ineke. Echter kwam er ook naar boven dat 
tijdens boksmeetings het advies van de arts niet altijd gevolgd wordt indien het een vrouwelijke arts 
betreft. Brahim Ait Aadi deelt mee dat dit vreemd is en zal het eens aftoesten binnen de VSA. Hij zal 
onderzoeken of dit wel degelijk gebeurt en welke reden hier eventueel achter zou zitten. De VBL en haar 
scheidsrechtersafdeling volgen expertise op en geslacht speelt hier geen rol in. Een standpunt die ze altijd 
aanhoudt en daarom zal controleren in de praktijk. De VBL heeft ook de volste vertrouwen in haar 
scheidsrechterskorps en denkt dat er eventueel iets misloopt in de communicatie. Na het onderzoek zal 
feedback bezorgt worden aan het RVSP, zodat er verder gewerkt kan worden aan een ethisch en medisch 
verantwoorde sportbeoefening. 

 
 
 
 
 
 
 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                        p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               

                 T:015-33 66 30 –  bank :BE08 0013 8598 5813  
               vlaamseboksliga@telenet.be          www.vlaamse boksliga.com                                                                                                           
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Tijdens de bijscholing van de artsen is het zeker ook een meerwaarde dat een scheidsrechter aanwezig is, 
zodat beide actoren kunnen overleggen. Dit zal ongetwijfeld een meerwaarde bieden voor het goed verloop 
van de wedstrijden. De VSA zal een scheidsrechter aanspreken om ons te vertegenwoordigen.  

 
2. Stemming. 

N.V.T. 
3. Beslissing. 

 
De VSA zal de opmerkingen aftoetsen binnen haar werking. 
De VSA zal een scheidsrechter aanspreken voor de opleiding van de artsen. 

 
 
Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking. 

• Kiné als verzorger: 
 

Een verzorger met het diploma kinésitherapie wil een vrijstelling voor de opleiding. De VBL deelt mee dat 
hij vrijgesteld wordt van het gedeelte EHBO, maar de specifieke reglementen dient hij door te lopen.  

 

• BK tarieven 
 

Om de ligakampioenschappen toegankelijker te maken stelt de algemeen coördinator voor om een 
inkomregeling te hanteren. De algemeen coördinator stelt concreet voor om de inkomgelden te verlagen 
algemeen en extra te verlagen voor de VBL-leden met een geldige licentie. Bij vertoning van een lidkaart 
geniet je dan van een extra korting. Zodoende wil de VBL de kampioenschappen toegankelijker maken, een 
meerwaarde geven aan de VBL aansluiting en haar sociale rol  versterken in Vlaanderen. Echter beseffen wij 
heel goed dat er veel kosten zijn gebonden aan de organisatie van de kampioenschappen. De VBL zal daarom 
een tussenkomst voorzien om de prijsverlaging haalbaar te maken en te compenseren als ondersteuning van 
haar leden. Zo ondersteunt de VBL de bokssport verder werkende naar een verenigd en sterker 
bokslandschap.  De VBL wil dit testen in 2020 en zal aan de huidige organisatoren vragen een prijsraming op 
te stellen en samen mogelijke formules te verkennen. De VBL zal dan na afloop evalueren of dit een invloed 
heeft op de bezetting tijdens de kampioenschappen hopende het gewenste resultaat te behalen. 

 

• Brief topsport 
 

Er is een schrijven gericht geweest naar de raad van bestuur betreffende de topsportwerking. Deze is al door 
de verschillende betrokken besproken geweest en verduidelijkt.  

 
2. Stemming. 

N.V.T. 
3. Beslissing. 

 
Kinésetherapeut krijgt een deelvrijstelling. 
 
Ligakampioenschappen zullen ondersteunt worden volgens nog verder te bepalen formules uitgewerkt door 
de VBL en de organisator. 
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Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 

• Schrijven door een lid van de VSA. 
 

Het schrijven is voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur ter zitting.  
De leden van de raad van bestuur van de VBL vragen om verduidelijking omtrent deze situatie.  
 
De vraag is gesteld of er een duidelijk systeem is om de verschillende leden van de VSA te evalueren en te 
promoveren.  
 
Brahim Ait Aadi verduidelijkt in detail het systeem. Het klopt dat indien wij, VSA, louter de algemene 
richtlijnen volgen verduidelijkt in de tabel van niveau’s, dat het schrijvend lid van de VSA gelijk heeft.  
Echter baseert de VSA zich niet louter op een tabel met een algemeen stramien.  
 
De tabel demonstreert als het ware een modeltraject, een standard piste die doorlopen wordt. Het zijn dus 
generieke richtlijnen waarop een evaluator zich baseert. Louter hierop zich baseren om de verschillende 
personen te evalueren is niet verantwoord.  
 
De VSA heeft dus verschillende systemen in plaats om de leden te benaderen. Er is de tabel waarin een 
standaard, normatief traject wordt verduidelijkt. Bijhorende is er de observatie van de evaluator tijdens 
meetings en het advies die hij inwint bij zijn of haar gerenomeerde collega’s. Ten laatste is er ook nog een 
louter cijfermatige benadering. De VSA verzamelt al de puntenbladen en mapt deze om trends te 
herkennen. Indien een jurylid consistent afwijkt krijgt hij of zij baserend hierop een negatieve evaluatie op 
dit aspect. Indien een jurylid consistent correct jureert dan krijgt hij of zij op dit aspect een positieve 
evaluatie. Een evaluatie wordt dus vanuit 3 pistes benadert: 

 

• De generieke richtlijnen vermeld in ons tabel 

• Evaluatie door evaluator op meeting en advies/mening van gerenomeerde collega die aanwezig is. 

• Objectief baserend op de puntenbladen. 
 

Indien de evaluatie en objectieve analyse in lijn zijn met datgene vermeld in ons tabel zal het modletraject 
gevolgd worden. Echter kan het zijn dat de evaluatie en het cijfermateriaal informatie bezorgt waarbij er 
dus kan afgeweken worden van het modeltraject. Zo kan iemand baserend op de cijfers en evalautie 
bijvoorbeeld sneller promoveren en dus afwijken van het modeltraject. Maar het kan ook zijn dat tijdens 
een evaluatie en het analyseren van de puntenbladen er besloten kan worden om af te wijken van het 
modeltraject middels het uitstellen van een promotie. De evaluator dient dit in te schatten. 
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Evaluatie    Modeltraject   Objectieve data 
 

De VBL vindt de aanpak goed. Een advies is dat dit eventueel formeler kan gecommuniceerd worden om 
zodoende verwarring te vermijden in de toekomst. Zeker richting de leden van de VSA. 
 
De verslagen daarentegen dienen binnen een redelijke tijdsinterval bezorgd te worden aan de leden van de 
VSA. De VBL wil wel meedelen dat het de afdeligen geen verplichtingen oplegt wat betreft verslaggeving en 
gebeurt dus volledig vrijwillig. Er staat hier ook geen tijdsbepaling op. Daarom is redelijkheid en begrip 
vanuit de volledige afdeling cruciaal voor een goede werking.  

 
 
 
  

• Ongeoorloofde kommentaar op social media: 
 
Onderstaand tekst is verschenen op sociale media naar aanleiding van een boksgala in de Ghelamco Arena te 
Gent. 
 
“gordon pak alle drie ronden zelf in de tweede ronde werd de andere geteld maar verlies op punten door 
corruptie van twee zeer domme arbiters die niks van de boks kennen 1 arbiter was juist jp vanimschoot met de 
punten en gaf 30 , 27 voor gordon de andere dwaze geef 29 28 twee maal voor de andere , ze klappen zo van 
corruptie in buiten land maar in belgie zijn ze nog iets slechter ze doen dat hier met eigen boksers en als ze 
maar drinken en eten krijgen in de vip van de inrichter dan kan hun boksers niet verliezen , deze arbiters 
maken de bokssport kapot en er waren nog van deze uitslagen e is toch eens tijd dat er iets word aan gedaan is 
zoals de politiek zo corrupt als groot is iedereen klap er van maar niemand doe iets omdat ze je de volgende 
kamp weer terug bij je pietje hebt zo gaat dat in de bokssport” 

 
Een VBL trainer dient een voorbeeld functie op zich te nemen ten op zichte van zijn of haar boksers. Indien 
een trainer niet akkoord is met een uitslag kan hij of zij verduidelijking vragen aan de voorzitter van de 
avond op een beleefde manier.  
 
Deze manier van communiceren is onacceptabel en past niet binnen de spirit van onze sport. De VBL 
verzoekt de desbetreffende trainer om het kommentaar te verwijderen en zich jegens de VSA te 
verontschuldigen.  
 
Wij hopen ook dat hij zijn voorbeeldfunctie terug volwaardig opneemt als trainer en zulke gedragingen 
achterwege laat. Artikel 10 van de sanctiecode (disciplinaire reglement) geeft de VBL de bevoegdheid om 
gepast op te treden middels het bijeen roepen van de tuchtcommissie. 
 
 

data 

Afwijken van 
modeltraject 

Promotie uitstellen 

Afwijken van 
modeltraject 

Promotie versnellen 

Modeltraject volgen 
(Tabel) 
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• Schermutselingen in Middelkerke en veiligheid officielen: 
 

Tijdens een meeting in Middelkerke heeft er zich een ongewenste situatie voorgedaan. Tijdens een kamp 
was er  een heel gespannen sfeer. Na afloop van de kamp zijn de supporters van één van de boksers de 
afgebakende zone binnen getreden en waren er onderlinge schermutselingen.  
 
Er was geen sprake van een gevecht, maar wel hevige en zeer gespannen discussies. De bokser zelf 
distantieerde zich van dit gedrag via facebook en dit is prijzenswaardig. 
 
Om de veiligheid van de officials te garanderen zal de VBL haar draaiboek aanpassen met een richtlijn bij 
geval van een kamp met supporters die risico’s teweeg brengen.  
 
Als er bepaalde signalen zijn van een verhoogd risico kan de VBL bijkomende veiligheidsmaatregelen vragen 
en dienen deze ook getroffen te worden. De VBL kan ook een advies formuleren richting de inrichters. 
Echter ligt de verantwoordelijkheid alsook de vrijheid hierin bij de inrichter zelf.  

 
 

• Officieel Tom perdant was aangeduid voor een meeting, maar niet aanwezig.  
 
De VSA zal dit bespreken en gepast handelen. 

 
2. Stemming. 

N.V.T. 
 

3. Beslissing. 

VBL steunt huidig model van evalueren en heeft vertrouwen in de VSA dat zij op eer en geweten integer 
handelen.  
Verslagen dienen sneller afgeleverd te worden binnen de VSA. Echter is er geen verplichting wat betreft 
verslaggeving dus kan dit niet afgedwongen worden. 
Trainer zal aangesproken worden m.b.t zijn opmerking op sociale media (FB). 
Draaiboek aanpassen en adviezen formuleren indien nodig bij kampen met verhoogde risico’s. 
VSA zal de zaak afhandelen binnen de afdeling met betrekking tot onwettige afwezigheid. 
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Vlaamse eliteboksafdeling. 
 

 
1. Bespreking. 

• Failliet Team Ngabu:  
 
De BVBA Team Ngabu is failliet verklaard.   
De VBL zal juridisch advies inwinnen over de verdere stappen die genomen kunnen worden. 

 
2.Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3.Beslissing. 
 
VBL zal juridische advies inwinnen.  
 

 
Algemeen coördinator. 
 
1. Bespreking. 

 

• Fonds vrijetijdsparticipatie: 
Vorig jaar hebben wij samengewerkt met “Fonds voor vrijetijds participatie”.  
Deze zal verlengd worden. 
Fonds krijgt de toestemming om hun aanbod binnen de VBL te verspreiden om de boksevenementen 
toegankelijker te maken.  
 

            Handibox: 
De heer Thierry J. zet zich al enkele jaren in voor de realisatie van een bokszaal voor G-Sport. De VBL zal dit 
project ondersteunen en erkennen als eerste centrum voor G-BOX in België, om zodoende de eerste 
steentjes samen te leggen richting een volwaardige G-Sportwerking! De VBL is trots op haar leden die zich 
inzetten voor de boks -en G-sport. 
 

• Clubkader: 
 
De VBL heeft clubkaders laten ontwikkelen. De algemeen coördinator presenteert het resultaat. De kaders 
zijn goed uitgekomen en zullen bij aanvang van het nieuwe seizoen aan de aangesloten clubs bezorgd 
worden. 
 

• Programmaboek: 
 
Emmanuel Demanet en Ibrahim hebben een programmaboekje ontwikkeld voor de Gouden Handschoen. De 
VBL is tevreden over het resultaat. Het programmaboekje wordt gedrukt en zal voor aanvang van de 
ceremonie verspreid worden. 
 
 

• Toestemming: 
 
De Algemeen coördinator is als trainer actief binnen een club. Hij vraagt echter eerst toestemming vooraleer 
hij hier mee verder gaat. Als algemeen coördinator wil ik graag in contact blijven met de werking. Binnen 
andere federaties wordt dit ook gedaan, aangezien de A.C. niet de bondscoach functie op zich neemt. 
 
De raad van bestuur geeft toestemming. Echter mag de A.C. niet actief zijn tijdens recreantentoernooien als 
trainer aangezien hij daar een organiserende rol speelt en een duidelijke belangenconflict hierin heeft. 
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• Fightrep: 
De AC (Ibrahim) en Ivo (via Fightrep) zijn bezig met het uitrollen van ons innovatiefproject genaamd 
Fightrep. Een nieuwe mijlpaal is bereikt en hebben een ALPHA versie gerealiseerd. Deze zal getest worden 
en bijgestuurd waar nodig. Tijdens een sparring georganiseerd voorbije weekend wouden wij een eerste 
veldtest doen, echter door een nieuwe update was dit niet mogelijk. De AC zal erover waken dat dit niet 
meer gebeurt. 
 

• Vrijwilligersbeleid 
 
Ivo en de AC hebben ons vrijwilligersbeleid verder geëvalueerd.  
Vanaf 2020 zal de VBL nieuwe maatregelen invoeren. 
 

• Gouden handschoen: 
 
De Goudenhandschoen zal vrijdag 18/10 doorgaan. Al de voorbereidingen zijn getroffen en wij zijn er klaar 
voor! 

 
 

2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 

Fonds Vrijetijdsparticipatie samenwerking verlengd. 
Handibox centrum te Brussel zal verder vorm gegeven worden. 
De clubkaders mogen vanaf 2020 rond gestuurd worden. 
A.C. mag als trainer actief zijn.  
A.C. wordt geweigerd als trainer binnen de recreantentoernooien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorzitter,                     Secretaris,  
 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


