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BOB KNORS (52 J, SPO RTKEGELAAR & TOP -VRIJWILLIGER )

Bob is tegenwoordig sportleider en secretaris van ZUN, maar stond ook mee aan
de wieg van deze kegelclub in 1991. Hij werd al snel opgenomen in het bestuur
van de Vlaamse Kegelfederatie, waar hij ondervoorzitter, secretaris en sportleider
is. Hij organiseert wedstrijden en tornooien en lobbyt voor het tot stand komen
van nieuwe kegellokalen. Hij zet zich echter niet alleen in Vlaanderen in, maar
verzorgt ook nationale en internationale contacten. Naast al zijn bestuursfuncties
en activiteiten speelt hij zelf ook nog elk seizoen en scoort hij in zijn categorie
zelden buiten de top drie. Bovendien is hij samensteller en uitgever van het
tweemaandelijkse blad ‘Kegelkoerier’.

BTB -JEUGDTEAM TO UWTREKKEN (15 -17 J, ZILVER OP WK )

Peter Van den Heuvel, Steven Van Eersel, Jan Van
Eyck, Christof van den Bosch, Maarten De
Beuckeleer, Bert De Schutter, Maarten Deboel, Jan
Draeyers. Coach: André Van de Perre, verzorger:
Kurt Braspenning.
Voor het eerst organiseerde TWIF dit jaar het
wereldkampioenschap touwtrekken voor jeugdploegen apart
van dat voor senioren. Coach Van de Perre stelde speciaal
voor dat WK in Cento (Italië) een gemotiveerde ploeg
samen met uitsluitend Antwerpse trekkers. Hij voorzag
voor zijn team een extra training op zaterdag (bovenop de
wekelijkse clubtrainingen). Buitenstaanders gaven de nieuwe ploeg kans op een bronzen medaille. Na een
spannende strijd hielden ze topfavorieten Zwitserland en Duitsland achter zich maar moesten in de finale de
meerdere erkennen in een verrassend Zuid-Afrika. Met de zilveren medaille zette de Belgische jeugdploeg
de sterkste prestatie van de laatste jaren neer en getuigt zo van de goede werking van de touwtrekbond en in
het bijzonder van haar Antwerpse afdeling.

LEA PAUWELS (59 J , INTERNATIONALISEREN KATAPULTSPORT )

Als secretaris van de Kempische Schietlapfederatie hield Lea
zich vooral bezig met de promotie van de sport. Zo bezoekt zij
sinds twee jaar schietlapverbonden in Spanje en Italië. Ze legt
momenteel contact met verenigingen in Oostenrijk en Slovenië.
Tegelijk met deze groeiende internationale contacten werd
beslist om de federatie om te dopen tot Vlaamse Katapultbond.
Lea ging met de organisatie van het 1ste Internationaal
Katapulttornooi dit jaar een ware uitdaging aan. Zij schreef alle
instanties aan, zocht sponsors, regelde vervoer, maaltijden, de
ontvangst, de wedstrijden en de huldigingen. Eind juli in Geel zag zij haar werk uitmonden in
een geslaagd evenement, met deelnemers uit Italië, Nederland en Vlaanderen.
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MARIE -JOSÉE HERMANS (65 J, STRUCTUREREN SJOELS PORT)

Marie-Josée was in 1983 een van de oprichters van de
Schotense Sjoelers, waar ze eerst wedstrijdleider, later
secretaris en daarna penningmeester was. In 1986 werd ze
ook secretaris van de Belgische Sjoelfederatie. Ze nam voor
de Belgische Sjoelfederatie verschillende functies waar
(secretaris, penningmeester, wedstrijdleider) en is sinds 1998
voorzitter. Ze is een echte duvel doet al, die in al die jaren de
federatie heeft rechtgehouden en momenteel het verouderde
bestuur aanvult met jongeren. In 2003 organiseerde ze met
succes het drielandentornooi België -Nederland-Duitsland te Essen.

