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Young FORWARD events 
 

 
Versnelling van de modal shift van maritieme containers 
 
Op woensdag 27 april organiseerde Young FORWARD Belgium een 
informatiesessie op maat van Young Logistics Professionals rond het 
thema ‘Versnelling van de modal shift van maritieme containers’.  
 
De desbetreffende presentatie kan opgevraagd worden bij het Young 
FORWARD Belgium secretariaat.  

 

FORWARD Cup – ‘afterwork edition’  
 
Op vrijdag 6 mei organiseerde Young FORWARD Belgium de 5de 
editie van de ondertussen welgekende FORWARD Cup. 18 ploegen en 
20 bedrijven namen deel aan het minivoetbaltornooi en gingen de strijd 
aan om de felbegeerde wisselbeker in ontvangst te kunnen nemen. 
De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen MSC Belgium en Remant 
Cool Logistics. Na een spannende match mocht MSC Belgium 
uiteindelijk voor de 3de keer de FORWARD Cup wisselbeker in ontvangst 
nemen. De derde plaats was voor Lazio Coma, de ploeg van firma 
Bolloré Logistics Belgium. Ook werd de ‘best support’ prijs uitgekeerd. 
Deze werd dit jaar meer dan dik verdiend door Polytra voor hun – toch 
wel in het oog springende - supportersploeg.  
 
Bekijk hier enkele sfeerfoto’s.  

 
 

 
 

 

Samenwerking Young FORWARD 
 

 
Young Antwerp Anchorage: sfeerfoto’s en aftermovie 
 
Op donderdag 12 mei 2022 organiseerde  Young FORWARD Belgium, 
Alfaport Voka, YoungShip Belgium en, ASV The Next Generation de 
eerste editie van het toekomstcongres Young Antwerp Anchorage 
“Navigating to the future” in het KAVA Congres Centrum. Diverse 
sprekers waren te gast om de ‘future skills’ of persoonlijke ontwikkeling 
van de aanwezige young professionals aan te scherpen. De 
presentaties kunnen opgevraagd worden bij het Young FORWARD 
Belgium secretariaat.  
 
Bekijk hier de aftermovie van dit succesvol congres.  
 
Enkele sfeerfoto’s kan u hier terugvinden.  

   

 

 

FORWARD Belgium 
 

 
FORWARD event ‘Netwerk u de zomer in!’   
 
Op 9 juni kon - na meer dan 2 jaar - eindelijk het jaarlijks FORWARD 
event terug plaatsvinden. De meer dan 200 aanwezigen – waaronder 
ook tal van Young FORWARD Belgium leden - konden elkaar terug ‘live’ 
ontmoeten tijdens een receptie & walking dinner en dit in de prachtige 
Handelsbeurs Antwerpen. Lees hier de volledige nieuwsbrief.  
 
De foto’s van dit event kan u terugvinden op de FORWARD Belgium 
website.  

 

 

FORWARD Magazine | 16de editie 
 
De 16de editie van het FORWARD Magazine werd ondertussen 
uitgebracht. De online editie kan u hier lezen.   
 
Indien u graag een gedrukt exemplaar (Nederlands en/of Engels) had 
ontvangen, kan u dit opvragen bij het FORWARD Belgium 
secretariaat. 

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

Young FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

jongeren@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen Young FORWARD nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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