MUAYTHAI
IS GOUD
WAARD

Een nieuwe sport op de Vlaamse
sporttakkenlijst met een gouden toekomst

DE WEG NAAR ...
VAN 0 NAAR 100
Februari 2020, de Baltic Open is net achter de rug
en Vlaanderen keert terug met maar liefst 6
gouden, 9 zilveren en 5 bronze medailles. Vanuit
deze groep talentvolle jongeren zal het team
samengesteld worden dat de Belgische driekleur
zal vertegenwoordigen op het WK 2020.
Maar dan, Covid-19 ...
De gevolgen van dit virus voor onze sport zijn door
iedereen gekend: trainingen werden verboden,
amper tot geen competities werden toegelaten en
samenkomsten waren niet toegestaan.
De droom van het WK2020 valt in duigen maar in
2021 geeft IFMA HQ aan om zowel voor jeugd als
voor senioren het WK dat jaar te willen
organiseren. Maar de oorspronkelijke euforie bij dit
nieuws buigt al snel om in twijfel en frustratie.
Concrete informatie blijft uit. Datums, locaties ...
worden steeds gewijzigd. En hoe kan België
überhaupt een selectie maken?
Na beraadslaging besluit men dat we alles op alles
moeten zetten om de jeugd op zijn minst een kans
te geven op deelname. In mei organiseert nationaal
trainer Vincent Gloris een outdoor conditie testdag
voor de selectiegroep uit 2020 met als doel hen te
motiveren om opnieuw aan de slag te gaan.
Atleten en coaches worden aangemoedigd om op
zoek te gaan naar competitie om kans te kunnen
maken op een selectie.
Lange tijd blijft het nog onduidelijk of het WK2021
effectief zal plaatsvinden. Tot in oktober de
definitieve beslissing van IFMA HQ valt.
In sneltempo moeten atleten en entourage
beslissingen maken en een berg papierwerk in orde
maken van 0 naar 100 maar de eindbestemming
was het waard.
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Openingsceremonie
DE VLAGGENPARADE
Traditiegetrouw werd de Belgische vlag het stadium binnen gedragen
door een deel van de Belgische delegatie. De atleten kozen dit jaar zelf
wie de eer zou krijgen om de vlag te dragen. Zij kozen voor de jongste
telg van het team, Younes.
De vlaggenparade werd aangevuld met speeches, een Muay Boran
show en een bezoek van de levende legende Buakaw Por Pramuk.

DE KRONING VAN TWEE
NIEUWE WERELDKAMPIOENEN
VOOR BELGIË

Voor het eerst organiseerde IFMA het
Wereldkampioenschap Muaythai als volledig
erkende Olympische sport door het IOC. Een
feestelijk gebeuren voor alle atleten, coaches,
entourage en liefhebbers van onze mooie sport.
De Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie vzw
(VKBMO) nam met 7 jonge getalenteerde atleten
deel aan dit lang verwachte kampioenschap dat
omwille van Covid-19 niet kon plaatsvinden in
2020.
Na acht dagen en meer dan 700 wedstrijden onder
een 1.000 tal atleten. Werd in het Nationaal
Stadium van Bangkok (Thailand) het IFMA
Wereldkampioenschap in schoonheid afgesloten.
Vlaanderen brengt maar liefst 6 medailles mee naar
België. 3 maal brons, 1 maal zilver en 2 maal goud.
Younes uit Antwerpen veroverde het goud in de
10/11 jaar -36 kg categorie zonder ook maar één
ronde te verliezen. Een heel sterke prestatie in zijn
IFMA debuut voor het nationale team.
Voor Gianny uit Gent was het zijn derde deelname
onder de Belgische driekleur. Na brons in 2018
wist hij in 2019 het goud te behalen bij de 16/17
jarige -54 kg. Zo sloot hij zijn jeugdtraject af als
wereldkampioen. Dit jaar maakte hij zijn debuut bij
de U23 -54 kg en bevestigd hij opnieuw dat hij bij
de wereldtop thuis hoort. Met opnieuw een gouden
medaille bij de U23 staat hij nu op het punt om op
19-jarige leeftijd reeds de overstap te maken naar
de Elite Seniors, de hoogste categorie in IFMA
Muaythai.

Gianny
TRAJECT
In 2018 werd Vincent Gloris nationaal trainer voor de U18. Zijn visie om in de
toekomst sterke Elite Seniors af te leveren voor België begint bij de
ontwikkeling en ondersteuning van de jeugd. Daarnaast geloofd hij dat de
ondersteuning en gedrevenheid vanuit de eigen club groot genoeg moet zijn
om een atleet te laten ontwikkelen in de IFMA Muaythai stijl.
Gianny was één van de eerste atleten die hij selecteerde voor het nationale
team en heeft de juiste ondersteuning vanuit zijn entourage. Ondertussen zijn
we drie uitzendingen voor het nationale team verder wat resulteerden in
éénmaal brons en tweemaal goud voor Gianny. Dit maakt van hem de meest
succesvolle IFMA atleet voor het Belgische team tot op heden.

TOEKOMST
Voor Gianny gaat nu een nieuwe deur open, de Elite Seniors. VKBMO zal
samen met de werkgroep en zijn entourage een nieuw traject uitwerken om
hem te ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling met als uiteindelijke doel ook
goud te veroveren op het allerhoogste niveau binnen IFMA.

Younes
TRAJECT
Younes is een pupil van nationaal trainer Vincent Gloris zelf. Hij werd op jonge
leeftijd gescout omwille van zijn uitzonderlijk atletisch vermogen. Sinds 2017
traint hij op speelse wijze de stijl Muaythai. Plezier staat hierbij altijd centraal.

TOEKOMST
Op jonge leeftijd zetten wij in op ontwikkeling en ervaren. Prestaties worden
niet gemeten o.b.v. medailles maar wel o.b.v. groei. Voor onze jeugd in het
algemeen wil VKBMO een partner blijven die kansen bied en de sport promoot
op alle niveau's.

Angelo
Angelo won op TKO van Thailand
d.m.v. een spectaculaire elleboog.
In de halve finale verloor hij op
punten tegen de uiteindelijke
wereldkampioen.
Brons 16/17 -63,5 kg

Raven
Raven verraste zijn eerste twee
tegenstanders met zijn kracht en
conditie en zorgde zo voor de
verrassing van het toernooi. In de
halve finale verloor hij op punten
tegen Belarus.
Brons 16/17 -54 kg

Axana
Axana verloor nipt in de
voorrondes tegen Rusland.
Haar tegenstander werd
uiteindelijke de nieuwe
wereldkampioene.
Axana
bewijst
hier
opnieuw op dit niveau
thuis te horen.

Wassim
Wassim verliest nipt in de finale
in een wedstrijd waarbij elke
ronde op een split decision
uitkomt.
Zilver 12/13 -40 kg

Walied
Walied verliest tegen Kazachstan
in de halve finale. Na twee rondes
staat het 1/1 maar helaas kan hij
het verschil niet meer maken.
Kazachstan haalt later het goud
binnen.
Brons 12/13 -36 kg

Standings
België eindigde op de
14de plaats op basis van
punten en op de 12de
plaats op basis van
medailles in de overal
landencompetitie.

Muaythai
Connects
Muaythai
brengt
mensen
samen

MUAYTHAI OVER DE
GRENZEN HEEN
Muaythai en haar waarden 'vriendschap, traditie, eer, respect en fairplay'
vormen belangrijke pilaren binnen onze sport. Deze waarden doen de grenzen
verdwijnen tussen landen, religie en politiek. Iedereen schud elkaar de hand,
iedereen respecteert elkaar en iedereen steunt elkaar. Muaythai is een krachtig
middel binnen sport en in de samenleving. Een middel om mensen samen te
brengen en elkaar te leren appreciëren en begrijpen.

MUAYTHAI 4 EVERYONE
Muaythai is voor iedereen. VKBMO is een sportfederatie met leden van elke
leeftijd, geslacht, afkomst en religie. Ook tijdens het wereldkampioenschap
organiseerde onze teammanager een 'Muaythai 4 Everyone' event waarbij de
atleten, trainers en zelfs de meegereisde familieleden met elkaar trainde. Ook
onze voorzitter 'Patrick Van Acker' nam deel aan dit gebeuren.

INTERNATIONAL
EVENTS 2022

European Championship
Istanbul, TUR, 13-20 februari

Senior World Championships
Abu Dhabi, UAE, 26 mei - 4 juni

World Games
Birmingham, USA, 7-17 juli

Youth World Championships
Kuala Lumpur, MAS, 12-21 augustus

NATIONALE AGENDA
2022

Muaythai brainstorm sessie
Geel, BEL, 9 januari - meer info volgt

Opstart nieuw selectietraject U18
Merksem, BEL, 16 januari - meer info volgt
Voorinschrijving verplicht omwille van Covid-19

Open Belgisch kampioenschap
Weelde, BEL, 6-7 maart
10 t.e.m. 17 jaar

Muaythai sportkamp
Meer info volgt - onder voorbehoud van Covid restricties

Contacteer
ons

+32 477 82 10 21
info@vkbmo.be
www.vkbmo.be

