
                                             
 

 

Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen in rouw 

Verlies van een zeer gewaardeerd persoon François Bruyndonckx 
 
François heb ik leren kennen tijdens de Ronde van de Provincie Antwerpen. Hij was voorzitter van de 
Provinciale sportraad en heeft ervoor gezorgd dat we via de Provincie subsidies konden bekomen voor 
deze organisatie. Hij was regelmatig onze eregast op de ritten van de Ronde van de Provincie Antwer-
pen. 
 
Enige tijd later heb ik François beter leren kennen toen ik verkozen werd binnen de provinciale sport-
raad van de provincie als vertegenwoordiger van de wielersport. 
 
Het was een zeer aangename en gemoedelijke persoon om mee samen te werken. Altijd positief den-
kend, ook in soms moeilijke omstandigheden. Typerend voor hem was dat hij een bruggenbouwer was 
tijdens moeilijke conflicten, op een rustige, maar correcte manier wist hij dan de gemoederen te bedaren 
en de plooien terug glad te strijken. Het is een enorm groot verlies voor de sport in het algemeen, maar 
voor de wielersport en onze afdeling in het bijzonder. 
 
François werd destijds opgenomen binnen onze afdeling Antwerpen, eerst als gecoöpteerd lid, dit door 
zijn inspanningen vanuit de Provincie Antwerpen naar onze afdeling toe en later als werkend lid. Ook 
was hij werkend lid voor de statutaire vergaderingen van zowel Belgian Cycling (KBWB) als Cycling 
Vlaanderen. François werd benoemd als ondervoorzitter van onze afdeling. Voor, maar zeker achter 
de schermen werkte hij hard mee aan de verdere uitbouw van onze provincie.  
 
De oprichting in 2018 van de Antwerp Cycling Tour voor Aspiranten lag hem ook na aan het hart. Hij 
oefende de functie van pr-man uit en dat deed hij op een voortreffelijke wijze. We danken François voor 
de mooie herinneringen voor de deelnemende renners en ploegen die hij telkens wist te bekomen bin-
nen zijn uitgebreide kennissenkring. Ook kon hij – mede door zijn overredingskracht – de veiling Hoog-
straten warm maken om te sponsoren voor het PK tijdrijden voor de Aspiranten. 
Allemaal de belangeloze verdienste van François. 
 
François werd in 1972 benoemd als voorzitter van de Sportraad in Rumst. Het was één van de eerste 
adviesraden in de provincie. Nu 48 jaar later was hij nog steeds voorzitter. Het was zijn droom om 50 
jaar voorzitter te kunnen zijn, maar helaas is dat jammer genoeg niet gelukt. 
 
Zoals eerder aangehaald was hij voorzitter van de provinciale sportraad (een adviesraad) voor de pro-
vincie Antwerpen. Deze functie bekleedde hij tot december 2017 toen de toenmalige Vlaamse Regering 
onder impuls van Minister van Sport Philippe Muyters besliste dat de sportbevoegdheden terug werden 
overgeheveld op Vlaams vlak en het in de provincies wegviel. 
Gezien de grote verdienste als voorzitter van de provinciale sportraad en de lange staat van dienst als 
vrijwilliger in het bestuur van de provinciale adviesraad, kende de deputatie van de provincie Antwerpen 
op 25 januari 2018 hem de titel toe van erevoorzitter van de provinciale sportraad. 
 
We nemen afscheid van iemand met een zeer groot hart voor de sport. 
Bij deze overhandigen we je postuum de titel van erevoorzitter van onze afdeling. 
 
François, namens ons allen van Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen, bedankt voor alles, we gaan 
je missen. Je stoel naast mij blijft leeg de volgende vergaderingen, maar we koesteren de mooie her-
inneringen die je ons naliet. 
 
Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen 
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