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Beste Leden, 
 
Weldra mag Lacrosse Vlaanderen zijn 1ste verjaardag vieren want al 
een jaar geleden op 28 augustus werd onze federatie opgericht.  
En in het voorbije jaar hebben we nog niet zo heel veel van ons laten 
horen, maar dat wil niet zeggen dat we niets gedaan hebben.   
 
Zo is er achter de schermen gewerkt aan de nieuwe structuur van de 
BLF en hoe de Waalse en Vlaamse federaties hier inpassen.  
Deze gesprekken hebben heel veel tijd gekost en we hopen dat we 
voor het einde van dit jaar tot een definitief akkoord kunnen komen 
zodat we jullie belangen optimaal kunnen verdedigen.  

 
 
 
 
 
Maar laten we is kijken waar er wel 
al vooruitgang in geboekt is.  
 
 
 

Zo zijn we stilaan weer een stapje dichter in 
onze erkenning bij Sport 
Vlaanderen.  Dankzij 
Bruges Lacrosse zijn we in 
4 Vlaamse provincies 
vertegenwoordigd en 
vorig seizoen bedroeg het 
leden aantal 389 leden.   
 
Dit leden aantal zal dus 
ook doorgegeven worden 
aan de verzekering. 
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Ook zijn we sinds 23 mei aangesloten bij de 
Vlaamse Sportfederatie. 
Hierdoor kunnen jullie gratis of aan sterk verlaagde 
prijzen deelnemen aan verschillende opleidingen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Maar ook met Sport Vlaanderen zijn we 
aan de slag gegaan en kunnen we nu 
met trots aankondigen dat 
Start 2 Coach voor Lacrossetrainers 
een feit is.  
 
Start 2 Coach is een laagdrempelige én 
praktijkgerichte opleiding. Je leert er de 
basisprincipes rond verantwoordelijk  
training geven.  

 
Deze zijn verzameld in een duidelijk model en leer je 
toepassen in de praktijk!  
 
Deze opleiding van 15 uur zal rond de 50 euro kosten 
en is opgesplitst in 3 dagen van 5 uur zijnde: 
 
- zondag 28/8 
- zondag 4/9 
- zondag 11/9 
 

 
Het minimum aantal inschrijvingen is 15 personen. Dus Laat je trainers zich snel 
aanmelden. 
  

Wat er allemaal in hun aanbod 
 zit hebben ze in een handige 
infobrochure samengevat.  
Deze kan je hier raadplegen 

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/support-voor-sportclubbestuurders-een-overzicht
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Waar de Clubs zich ook kunnen 
voor aanmelden is onze Vlaamse 
Sixes competitie of beter 

 
   

 
Zoals de meeste Vlaamse clubs al 
hebben aangegeven is er nood aan meer 
lokale bekendheid en verankering. Dit 
kan door uit- en thuiswedstrijden te 
organiseren wat de clubs ten goed komt 
in een return van toeschouwers, 
sponsors, inkomsten en ook spelers.  
 
Dat deze competitie nog is bovenop de 
nationale  competitie komt is een 
uitdaging. Zeker omdat er met uit en 
thuiswedstrijden zal gewerkt worden en 
er rekening moet gehouden worden met 
de nationale competities.   
 
Maar we willen vooral de beginnende en 
ook kleinere clubs de mogelijkheid geven 
om lokaal meer zichtbaar te worden.   
 

Het inschrijven voor deze competitie is vrijblijvend en kan via deze link gebeuren 
tot 1 september 2022.   
 
 

Voor deze wedstrijden zijn er 
natuurlijk ook refs en Umpires 
nodig.  Daarom plannen we nog 
samen met de BLF de nodige 
opleidingen voor officials.  
De data hiervoor volgen weldra.   
 
Ook zijn we naar een oplossing 
aan het zoeken om de 
vergoedingen voor onze officials 
aantrekkelijker te maken.  
Ook dit is een uitdaging die we 
aan zijn gegaan ondanks het 
wegvallen van een bestuurslid.  

 
 
 
Wat ons bij de vraag brengt of er nog mensen geïnteresseerd zijn om samen met het 
huidige 3 koppige bestuur verder mee te bouwen aan een dynamisch Lacrosse 
Vlaanderen?    
 

https://forms.gle/XoiCSjUbFedCRBgf7
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Zo zoeken we nog mensen die ons kunnen 
helpen met opvolging verzekeringspapieren, 
sociale media, opleidingen of mensen die 
gewoon willen helpen bij komende 
activiteiten van Lacrosse Vlaanderen.  
 
 
En als laatste plannen we voor onze 
clubbesturen nog een ontmoetingsmoment 
waar we met de nakende competitie nog 
eens samen van gedachten kunnen wisselen 
en klinken op onze eerste verjaardag. 
 
 
  
 Tot snel, 
 
 

 Peggy, Alexander en Ronny 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   


