
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hulde Verdienstelijke Sportlui 2008 
 
Waregem, 31 januari 2009 
Programma 
 
Verwelkoming door de Voorzitter van de Waregemse Sportraad 
Toespraak van de Burgemeester 
Toespraak van de Schepen van Sport 
 
Intermezzo door KARTJE KILO 
 
Eervolle vermeldingen Recreatieven 
Eervolle vermeldingen Competitieven 
 
Intermezzo door KARTJE KILO 
 
Sportfiguur en Sportclub Recreatieven 
 

Laureaat : Mountainbike Club Zewieties 
 
Sportfiguur en Sportploeg Competitieven 

Nominatie : Declercq Stortbeton Waregem One 
   en DAVO Waregem 

Laureaat : Hilde Verschaeve 
 
Intermezzo door KARTJE KILO 
 
Sportjongerenploeg en Sportjongere 
 

Nominatie : Kjinta Smalle  
   en MVC Desselgem jeugdploeg -13 jaar 
Laureaat : Valerie Vanmellaert 
 

Intermezzo door KARTJE KILO 
 
Persprijs 
Ereprijs Paralympics Peking 2008 

 
Frederic Van Den Heede  

 
Intermezzo door KARTJE KILO 
 
Dries Seghersprijs 

Nominatie : Cecile De Smet 
   en Christine Naessens 
Laureaat : Els Naessens 

 
 
Fotosessie 
 
Overhandiging bloemen/geschenken 
 
Tekenen Gulden Boek Stad Waregem 
 
Receptie aangeboden door Stad Waregem 

 



Toespraak van de Burgemeester 
 
Beste aanwezigen, 
 
Op deze sporthoogdag en afsluiter van een eens te meer sprankelend sportjaar 2008 doet 

het mij bijzonder veel genoegen u hier zo talrijk te mogen begroeten. 

Uw aanwezigheid getuigt zeker van uw belangstelling voor het sportgebeuren in onze stad, 

maar ook van uw sympathie voor hen die door hun inzet of door een opmerkelijke sportieve 

prestatie zich verdienstelijk maakten of op het voorplan traden. 

 

Vandaag krijgen velen uit deze omvangrijke groep een bijzondere attentie. Als 

burgemeester sluit ik mij graag aan bij de vele gelukwensen die hier geuit worden. Ik wil 

ook van de gelegenheid gebruik maken om allen die zich op een of andere manier inzetten 

voor de sport welgemeend te danken. Hiermee bedoel ik zowel de clubleiding als de 

materieelmeester en de terreinverantwoordelijke, zowel de topatleet als de recreant, zowel 

de hevigste supporter als de stille genieter. 

 

Op een dag als vandaag past het uiteraard ook om de sportraad te feliciteren en te 

bedanken voor de grote inzet maar ook voor de soms moeilijke en ondankbare taak om 

verantwoordelijkheid te nemen en uit de vele kandidaten de laureaten van vandaag te 

kiezen.  

 

Ik begrijp de ontgoocheling van sommigen, maar anderzijds ben ik ervan overtuigd dat elke 

kandidaat zich sportief bij de keuze weet neer te leggen.  Deze karaktertrek tekent immers 

de echte sportieve ingesteldheid. 

 

Zonder twijfel zal ook dit werk- en sportjaar even goed en waarom niet nog beter verlopen 

dan voorheen. Hopelijk komt er dit jaar een doorbraak in de projecten van het 

Jeugdcentrum en sporthal Desselgem. Deze moeten immers gunstige perspectieven bieden 

om het nijpend tekort aan sportinfrastructuur op te vullen. Nu moet nog te veel gebruik 

gemaakt worden van schoolsportzalen teneinde aan de nood te voldoen. Bovendien is het 

jammer te moeten vaststellen dat nogal wat clubs een ledenstop moesten inlassen wegens 

plaatsgebrek. 

 

Wat infrastructuur betreft kan ik wel besluiten met een zeer positief bericht : in 2008 

mochten we niet minder dan 333.302 zwemmers verwelkomen in onze Treffer; een 

absoluut record en 15.573 meer dan het jaar voordien. 

Dit bewijst dat we -zoals bij de Planckaerts- goe bezig zijn.  

 

Ik wens u allen nog een heel fijne dag ! 

 

Kurt Vanryckeghem 

Burgemeester



Toespraak van de Schepen van Sport 

 
Beste aanwezigen, 
 
Het sportbeleidsplan 2008 – 2013 is in volle uitvoering. De bal ligt nu vooral in het kamp 

van onze stad (sportdienst, sportbeheer, sportraad) om de doelstellingen, zoals beschreven, 

ook effectief te realiseren en te scoren voor de sport in onze stad. 

Er werd reeds héél wat gerealiseerd, maar we moeten alert en waakzaam blijven. 

De basisdoelstelling “ meer en betere sport voor zoveel mogelijk mensen “ moet steeds het 

uitgangspunt en de drijfveer zijn. 

 

We willen vooral die groepen in onze samenleving actief in ons beleid betrekken die om tal 

van redenen moeilijk de weg vinden naar sportbeoefening. 

Een nieuwe specifieke doelgroep die we prioritaire aandacht en meer zichtbaarheid willen 

geven zijn de medioren, senioren alsmede de sporter met een beperking en de bevordering 

van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede.  

De sportdienst voorziet in samenwerking met de sociale Dienst en de seniorenadviesraad 

een aantal vernieuwende projecten. De doelgroep zal kunnen kennis maken met diverse 

sportvormen waarbij vooral de nadruk ligt op fitheid, maar ook op plezier en sociale 

ontmoeting. Bewegen en sporten zijn een belangrijke voorwaarde om gezond oud te 

worden. Plussers zijn immers nog lang niet uitgebold. Integendeel ! 

 

Ook onze sportclubs en dan vooral deze aangesloten bij de sportraad verdienen onze 

blijvende aandacht. Zo werd vorig jaar aan de hand van de noden en behoeften van de 

clubs de bestaande subsidiereglementen  aangepast en opgefrist zodat de belangrijkste 

hiaten en onduidelijkheden zijn weggewerkt. 

 

Omdat het de uiteindelijke bedoeling is de kwaliteit van de sportclubs te verhogen zijn we 

blij dat we in het project ‘impulssubsidies’ zijn gestapt. 

Daardoor zullen we belangstellende clubs extra  kunnen helpen.  

Samen met de sportdienst willen we in deze legislatuur tevens de nodige inspanningen 

leveren om een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders- en coördinatoren in de 

clubs te bekomen. 

Een goede jeugdwerking is immers cruciaal voor een club. Met de stad en de sportdienst en 

sportraad in het bijzonder willen we op een actieve manier met de clubs meewerken en 

meedenken. 

Zo moeten we vooral ijveren voor meer sportgekwalificeerde trainers en meer 

bestuursleden met de nodige vorming. Door meerdere federaties werden hier omtrent reeds 

grote inspanningen geleverd. 

Niet door een dirigerend maar vooral door een coördinerend optreden willen wij werk maken 

van een betere jeugdsportbegeleiding in onze stad. 

 

Chantal Coussement 

Schepen van Sport 



 
 

 
ATLETIEK 
 
VRIJE ATLETIEKCLUB BEVEREN-LEIE 
 
LAURA VAN TROYS 

Deze belofte heeft de sportmicrobe met de moedermelk mee gekregen.  Vooral in het 

veldlopen munt ze uit.  Zo behaalde ze overwinningen in Ingelmunster, Menen en in eigen 

gemeente.  In het eindklassement bij de vrije sporters werd ze tweede bij de kadetten. 

 
LIEVEN DEMEESTERE 

Onze Anzegemnaar is een echte wedstrijdfanaat.  In enkele jaren tijd is zijn prestatiecurve 

spectaculair gestegen.  Vooral in hele en halve marathons  voelt hij zich in zijn sas.  In het 

veldlopen behoort hij bij de seniores tot de absolute top.  Zo won hij de crossen van 

Dadizele, Beveren-Leie en Meulebeke.  Hij werd ook provinciaal kampioen en eerste in de 

eindstand bij de vrije sporters 

 

FIETSEN 
 
JOOST KERKHOVE 

Ons gemeenteraadslid werd op zondag 14 september laatstleden derde in het Belgisch 

Kampioenschap voor mandatarissen dat betwist werd in Aywaille.  Dit jaar wordt het BK in 

Beerse gereden en hoopt Joost om na zilver en brons nu ook eens goud te kunnen 

meebrengen naar Waregem.  Hij zal er in elk geval hard voor blijven trainen. 

 
LEIETOERISTEN BEVEREN-LEIE 
 
CHRISTOPHE BEUSELINCK 

Deze kopman van groep A werd vorig jaar kampioen.  Hij nam deel aan alle ritten namelijk  

36 en legde maar liefst 3.261 km af.  Zijn favoriete parcours zijn de Vlaamse Ardennen.  

Met de club trok hij ook naar Zuid-Frankrijk, met als letterlijk hoogtepunt het beklimmen 

van de Mont-Ventoux. 

 
ANDRE DEPLANCKE 

Na reeds meerdere malen tot kampioen en keizer  te zijn gekroond, werd André nu 

laureaat.  Hij is 64 jaar en al sinds 1972 lid van de club.  Hij nam deel aan 37 ritten met in 

totaal 2.622 km.  In tegenstelling tot de veel jongere Christophe gaat zijn voorkeur vooral 

uit naar de vlakke stroken. 

Eervolle vermeldingen recreatieven 2008 
 



JOGGEN 
 
JOGGINGCLUB WAREGEM 
 
KATHLEEN KERKHOVE 

Nagenoeg dagelijks maalt Kathleen haar rondjes op de Waregemse joggingpiste.  Ook de 

wekelijkse groepstraining slaat ze zelden of nooit over.  Vorig jaar stonden ruim 2.000 km 

of niet minder dan 1.480 rondjes op haar loopteller.  Ze is dan ook een voorbeeld voor veel 

loopsters.  Jammer dat een kleine kwetsuur haar vorig seizoen weerhield van competitie. 

 
EDDY ANCKAERT 

‘Onzen Eddy’, de man met de eeuwige glimlach, is reeds meer dan 15 jaar lid van de club. 

Hij is in hart en nieren een recreatiesporter.  De ‘echte’ competitie laat hij links liggen, 

ofschoon hij best aardig zijn streng trekt op de lange afstand.  Geregeld steekt hij zelfs de 

landsgrenzen over.  Bijzonder aan Eddy is dat hij bij deelnames aan wandel- en fietstochten 

als een ware propagandist voor het lopen fungeert.  Weer of geen weer, als er maar kan 

gelopen worden ! 

 

MINIVOETBAL 
 
COMPETITIE  DE  JAGER 
 
CAFE ’T LEEUWKE 

Deze ploeg met als verantwoordelijke Angelo Vandeputte is een gevestigde waarde binnen 

de enige nog resterende lokale competitie.  Het voorbije seizoen was bijzonder succesvol, 

want ze schopten het tot kampioen. 
 
’T NINOVIETJE 

Eric Dujardin en zijn team zijn de absolute trofeeën-kapers van de afgelopen jaren.  Na 

enkele seizoenen van net niet werd het nu bingo.  Het werd bovendien zelfs een dubbelslag 

door zowel kampioen te worden en de beker te winnen. 
 

SPORT VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
SOMIVAL 
 
INGE LANNEAU 

Pas in 2008 gestart met atletiek en zwemmen behaalde zij reeds een eerste plaats op de 50 

en 400 m tijdens de Waregem Koerse atletiekmeeting.  Zilver was voor haar weggelegd op 

de 100 m tijdens het nationaal kampioenschap. 

 
STEFANIE LAUWERS 

Ondanks het feit dat ze voor enkele atletiekwedstrijden moest passen, behaalde ze toch 3 

keer brons op het Belgisch kampioenschap nl. op de 100 m, de 400 m en in het 

verspringen.  Bovendien werd ze eerste in de Jongerencross. 

 



 

 
 
 
 

ATLETIEK 
 
ATLETIEK ZUID – WEST 
 
4 x 60 M PUPILLEN MEISJES 

Deze ploeg bestaande uit Michèle Verdonck, Takoba Oulare, Chloé Beaucarne en Fyllis 

Dheedene behaalde goud tijdens de nationale kampioenschappen in Nijvel.  De totaaltijd 

van 33’’01 was een recordverbetering met meer dan een halve seconde.  Ook individueel 

lukten zij mooie prestaties ;  

Michèle Verdonck  

° 2e in het nationaal kampioenschap veldlopen 

Takoba Oulare  

° nationaal kampioene 60 m (8’’44)  

Chloé Beaucarne  

° 2e in het nationaal kampioenschap 60 m met dezelfde tijd als Takoba. Het vroegere 

clubrecord bedroeg 8’’64. 

 
4 x 80 M MINIEMEN JONGENS 

Het kwartet bestond uit Ruben Dekocker, Olivier Sercu, Julien Sercu en Emile Verdonck. 

Zij werden derde in het nationaal kampioenschap in Nijvel in een tijd van 43’’11. 

Opmerkelijk is dat drie van de vier ploeggenoten eerstejaars waren. 

 
4 x 100 M SCHOLIEREN MEISJES 

Helen Bruyneel, Ine Buyse, Jasmien Verhellen en Natasja Waegebaert werden tweede in het 

nationaal kampioenschap in Nijvel met een tijd van 50’’13.  Ook individueel lukten deze 

atleten mooie prestaties in provinciale, Vlaamse en nationale kampioenschappen. 

 
PERLA VANNESTE 

- provinciale titels in discuswerpen en hamerslingeren bij de kadetten 

- 2e in het nationaal kampioenschap hamerslingeren 

- verbeterde enkele keren het provinciaal record (nu 44, 93 m) en lukte in 2008 de 

tweede beste Belgische prestatie 

- Vlaams kampioene met een worp van 41,84 m 

- 2e in de V.A.L. –werperstrofee 

 
CEDRIC NOLF 

- provinciaal kampioen indoor polsstokspringen en outdoor polsstokspringen, 

discuswerpen en hoogspringen 

- Vlaams en nationaal kampioen indoor zevenkamp 

- universitair kampioen verspringen 

- verbeterde acht clubrecords, drie provinciale records, één Vlaams record en één 

universitair record 

- was steeds in de top 10 te vinden in verspringen, zevenkamp en tienkamp 

 
 

 

Eervolle vermeldingen competitieven 2008 
 



TOMAS OPSOMER 

- 2e plaats in het nationaal kampioenschap indoor en outdoor polsstokspringen bij de 

kadetten 

- beste seizoensprestaties :  3,62 m outdoor en 3,50 m indoor 
 

HANS OMEY 

- indoor : Vlaams en nationaal kampioen 800 m.  Zijn tijd van 1’48’’57 is de beste van 

ons land 

- outdoor : 2e in het kampioenschap van Vlaanderen 800 m en 3e in het nationaal 

kampioenschap 

- Hans werd geselecteerd voor de Europabeker in Portugal 

 
JAN VERVAEKE 

- indoor : 2e in provinciaal kampioenschap en 3e in nationaal kampioenschap 1.500 m 

bij de mannen + 35.  Jan lukte een nieuw Belgisch record over de mijl 

- outdoor : provinciaal kampioen 1.500 m en 4x1.500 m 

 
CARINE JOYE 

- nationaal kampioene bij de masters in het discuswerpen 

- zilveren medaille in hinkstapspringen 

 
FILIP BOSSUYT 

- nationaal kampioen indoor hoogspringen bij de masters 50 + 

- ook administratief van grote waarde voor de club : houdt alle verslagen, 

klassementen en records bij en maakt honderden foto’s voor de website 

 
LUCIEN TAELMAN 

- nationaal kampioen 100 km bij de masters 50 + ( 7u46’31’’) 

- geselecteerd voor het wereldkampioenschap waar hij als eerste Belg eindigde 

 
ROGER DEWEER 

Reeds 60 jaar is Roger actief in het Waregemse sportmilieu. Hij heeft meer dan zijn strepen 

verdiend voor hetgeen hij presteerde in het belang van de sport in Waregem en heel in het 

bijzonder voor de atletieksport. Hij was een begenadigd atleet, maar hij heeft nog tal van 

andere verdiensten. Zo is hij nog steeds haast onlosmakelijk verbonden aan de club die 

hem zo dierbaar is en die als een rode draad door zijn leven loopt. 

Zijn inzet en volharding verdienen onze grootste waardering. 

 

BASKETBAL 
 
BBC DECLERCQ STORTBETON WAREGEM 
 
LANDELIJKE MINIEMEN 

Deze sympathieke meisjesploeg werd 2e in de reeks landelijke miniemen A. Zo wist men 

zich te plaatsen voor het kampioenschap van België. Voor de titel werd echter nipt verloren 

van Blue Cats Ieper. Wel werd in Sijsele de beker van West-Vlaanderen gewonnen en werd 

in Kortrijk zilver behaald in de beker van Vlaanderen. Deze ploeg behoort dus duidelijk tot 

de top in België. 

 
 

 



INTEGRATIESPORT 
 
BOVTI 
 
TRACY COLPAERT 

Ofschoon ze dagelijks in de ban is van sport, gaat haar voorkeur toch naar atletiek.  Zo is ze 

ook lid van Atletiek Zuid West en gaat ze joggen met mama.  Ook bij Bovti is ze een bezige 

bij. Ze neemt aan alle wedstrijden en manifestaties deel, en doet altijd haar uiterste best. 

Daarom werd ze vorig jaar door haar school uitgeroepen tot ‘sportvrouw van het jaar.’ 

 

JUDO 
 
HIKARI WAREGEM 
 
STEPHAAN BIEBUYCK 

Zijn verdiensten als vaste trainer binnen de club zijn alom gekend. Zijn inzet voor de club is 

bijzonder groot. Hij wil naast zijn pedagogische capaciteiten echter ook nog steeds hoger op 

de waardeladder klimmen. Zo werd zijn technische bagage op 8 juni laatstleden 

gehonoreerd met de titel van ‘zwarte gordel 4e dan.’ 

 

KRACHTSPORT 
 
KRACHTSPORT WAREGEM 
 
GIANNI DE GREVE 

Deze 13-jarige knaap werd bij de kadetten winnaar van het open Vlaams kampioenschap in 

Waregem in de gewichtsklasse – 45 kg. 

 
JORDY GOEMAERE 

Amper één jaar ouder dan Gianni werd Jordy in Lebbeke Belgisch kampioen bij de kadetten. 

In het trekken en werpen samen tilde hij 74 kg. 

 
GEERT GOEMAERE 

Het zit duidelijk in het bloed. Bij de masters 40 tot 77 kg won Geert het open Vlaams 

kampioenschap met een totaalgewicht van 136 kg. 

 
MICHEL VEREECKE 

Ook de secretaris-trainer tilde weer zeer sterk. In het Belgisch kampioenschap voor masters 

te Enghien was hij de beste bij de zestigers. In zijn categorie – 77 kg totaliseerde hij in 

trekken en werpen juist 100 kg. 

MOTOSPORT 
 
DAVY DE CUYPER 

Van zijn 16e reeds rijdt hij met de quad in competitie. Dit met groot succes ! Vorig jaar won 

hij het West-Vlaams kampioenschap, het Belgisch kampioenschap en het FAM-

kampioenschap bij de quads inters. Dit is het kampioenschap van de drie Belgische 

federaties. In Nederland nam hij deel aan de Quadcross der Naties en behaalde hij met zijn 

team de eerste plaats. In het totaal won hij 28 van de 37 wedstrijden. Dit jaar wil hij het 

nationaal kampioenschap en het Europees kampioenschap combineren. 



PETANQUE 
 
DE BEVERS 
 
PLOEG 50 + 

Volgende sportieve plussers speelden met hun ploeg kampioen in 2e provinciale : Raf De 

Smeyter, Frans Libbrecht, Gabu D’Haeyere, Jan De Ruyck, Sylvère Geldhof, Georges 

Defresne, Maria Flo en Arseen Mestdagh. 

 

SPORT VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
SOMIVAL 
 
KIRSTEN DE LAENDER en PIETER VERLINDEN 

Pas 15 is Kirsten de jongste in het Paralympische boccia circuit.  Samen met vader en 

begeleider Johan kende ze een triomfantelijk jaar.  Ze behaalden een eerste plaats in het 

Vlaams kampioenschap in Diepenbeek, in de Nederlandse competitie, de Open Nederlandse 

kampioenschappen en het internationaal tornooi in Praag.  Met de beloftenploeg nam ze ook 

deel in Manchester waar de besten aanwezig waren.  Ze was er ook bij in Wenen. Kirsten is 

nu geselecteerd voor de nationale ploeg. 

In team treedt ze aan met Pieter Verlinden.  Ze haalden een zilveren plak op het Vlaams 

kampioenschap in Diepenbeek en een bronzen plak op het nationaal kampioenschap in 

Blankenberge. 

 
KATHY DEGREEF 

In Diepenbeek werd ze individueel Vlaams kampioene en in Blankenberge nationaal 

kampioene.  Ook in het tornooi van Brasschaat was ze laureate. 

 
TIM DEPREZ 

Deze zwemmer bezit het A-statuut op paralympisch niveau, wat zeker het hoogste te 

bereiken niveau is voor sporters met een verstandelijke handicap.  Hij nam einde april deel 

aan het Belgisch kampioenschap Paralympics en werd kampioen op de 50 en 100 m vrije 

slag en de 50 en 200 m rugslag.  Tijdens het Europees kampioenschap in Polen zwom hij 7 

wedstrijden en brak maar liefst 5x een Belgisch record. 

 
E-HOCKEY TEAM 

An, Kenny, Robin, Koenraad, Lars, Bart en Koen maken deel uit van dit succesteam dat 

onder leiding staat van Hugo Verdict.  Jean Marc was eveneens ploeggenoot, maar ontviel 

ons jammer genoeg op 22 oktober.  De ploeg werd 2x opeenvolgend kampioen in de 

hoogste klasse namelijk de superleague. Ook de beker van België werd gewonnen alsook 

het Nederlands kampioenschap 2e klasse regio zuid.  An, Kenny en Robin speelden ook met 

de nationale ploeg, waarmee ze een internationaal tornooi wonnen in Tjechië. 

 
GIDOS GITS 
 
MARK TANSSENS 

De Sport- en ontspanningsclub Gidos  behoort tot het Instituut Dominiek Savio.  Met de E-

hockeyploeg de Screamers werd Mark kampioen in de eerste klasse in Nederland. 

 
 



TAFELTENNIS  
 
TAFELTENNISCLUB WAREGEM 
 
A-PLOEG 

Deze werd kampioen in 2e provinciale en promoveerde voor de 2e keer in het 35-jarig 

bestaan van de club naar 1e provinciale. Het is tevens de 3e keer in vier jaar dat deze ploeg 

kampioen is geworden en nu zelfs twee jaar opeenvolgend. Van een regelmaat gesproken ! 

Dit is toch wel een zeer opmerkelijke periode, zeker omdat dit met dezelfde spelers 

gebeurde. 

 

TENNIS 
 
GAVER TENNISCLUB 
 
STEFFIE DIERICK 

De 15-jarige Steffie beleefde een uitstekend tennisjaar. Bij de meisjes – 16 behaalde ze een 

7e plaats op 267 speelsters. Hiermee veroverde ze een toegangsticket tot het Vlaams 

jeugdkampioenschap in Antwerpen. Dit is een eindronde waarbij de acht beste 

leeftijdsgenoten het tegen mekaar opnemen. Steffie won de finale waardoor ze de fel 

begeerde titel in de wacht sleepte. 

 

TRIATLON 
 
YVES MAERTENS 

Een ongezonde levensstijl, reuma van jongs af aan, last aan de gewrichten, overgewicht, 

het syndroom van Tietze… Dit alles maakte van het leven van Yves een grote puinhoop. Tot 

hij op een dag besliste om er door te sporten daadwerkelijk iets aan te doen. Na een 

moeizame start is de Beverenaar nu een vaste waarde en zelfs een crack geworden in het 

triatlonwereldje. Op 3 augustus l.l. nam hij deel aan de Marc Herremans Classic in 

Antwerpen. Hij kon er zich weliswaar niet kwalificeren voor het wereldkampioenschap in 

Florida, maar lukte we een persoonlijk record. Hij werd 278e op 1.060 deelnemers. 

Voor dit jaar zijn de pijlen opnieuw gericht op het WK Ironman 70.3 series in Florida.Als 

voorbereiding zal hij andermaal starten in de Ironman Frankfurt. Een kwalificatieticket voor 

Florida zal hij trachten te behalen in Antwerpen of desnoods Wiesbaden  

 
 



VOETBAL 
 
K. WHITE STAR DESSELGEM 
 
GEWESTELIJKE SCHOLIEREN 
 

Met een kern van 21 spelers was het een ganse karwei om zoveel mogelijk speelkans te 

geven aan zoveel mogelijk spelers.  Toch slaagde trainer Steven D’Hoop erin om in 24 van 

de 26 wedstrijden iedere speler ongeveer even veel te laten spelen.  Bij de eerste wedstrijd 

tegen grote concurrent SV Zulte Waregem werd verloren, en dit bleef de enige verloren 

match van het seizoen.  Februari – maart werd de cruciale periode voor de titel.  In twee 

weken tijd moest gespeeld worden tegen alle titelconcurrenten.  Achtereenvolgens Beveren 

Leie, SV Zulte Waregem en het tot dan toe ongeslagen Dosko Kanegem beten in het zand.  

Desselgem kwam op de eerste plaats en had vanaf dan maar één doel meer, kampioen 

worden bij de scholieren.  Op 12 april kon de scholierengroep eindelijk beginnen feesten na 

een 6 – 0 overwinning tegen buur Jong Vijve.  Een hechte groep vrienden, die iedere week 

voor en met elkaar voetbalden, werden kampioen bij de scholieren.   

Proficiat en hopelijk komen we later nog veel van deze spelers tegen bij het eerste elftal. 

 
K. RACING WAREGEM 
 
EERSTE ELFTAL 

Het seizoen 2007-2008 werd afgesloten met een mooie vierde plaats. De ploeg totaliseerde 

51 punten. Dit mooi resultaat gaf recht op een plaatsje in de eindronde. In de eerste ronde 

traden zes derdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. In het Mirakelstadion werd 

weliswaar met 2-1 gewonnen van K.V. Turnhout, maar daar ging men met 2-0 de boot in. 

Een nieuwe promotie naar 2e nationale zat er dus jammerlijk niet in. 

 
JACQUES DECLERCK 

Reeds 52 jaar lid van de Racing heeft Jacques zowat alle watertjes binnen de club 

doorzwommen. Hij was speler, jeugdtrainer, lid van het jeugdbestuur en scheidsrechter. 

Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur en ook terreinverzorger en materieelmeester. 

Dagelijks is hij op post en hij mist geen enkele wedstrijd van de fanonploeg. 

Hij is de lieveling van spelers, trainers, bestuur en supporters. Iedereen kent ‘Jaakske’ en 

draagt hem warm in het hart. 

 

WIELRENNEN 
 
ONDER ONS PARIKE 
 
MATTHIAS LEGLEY 

Onze jeugdige renner won als eerstejaars junior maar liefst zes wedstrijden en dit waren 

niet de minste. Zo kwam hij zegevierend over de streep in onze eigen stad, in Strijpen, 

Deerlijk, Kortrijk, Sint-Denijs en Vichte. Bovendien eindigde hij nog negen keer in de top 5. 

Al deze mooie uitslagen resulteerden in de eindzege in de trofee : ‘tussen Leie en Schelde.’ 



 

 
 
 
 

Laureaat Sportfiguur Recreatie 2008 
 

MOUNTAINBIKECLUB ZEWIETIES 
 
Deze club is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een vereniging met  uitstraling in de regio 

en ver daarbuiten.  Ze zijn gestart als een recreatieve groep om te genieten van het 

mountainbiken.  Ondertussen is deze familiegroep uitgegroeid tot een gestructureerd geheel 

dat bestaat uit verschillende  geledingen waaronder de kids van 8 tot 14 jaar, de dames, de 

zuiver recreatieven, de sportiefgerichten en reeds enkele competitiebikers. Van deze laatste 

groep getuigt ook de prijs binnen de competitiesport die de Zewieties ook behaalden en 

waarover straks meer. 

 

De filosofie van deze club ligt erin om in familieverband aan sport te kunnen doen en dit 

volgens ieders mogelijkheden.  En ondanks het recreatieve karakter van de 

mountainbikeclub ZEWIETIES zijn zij er reeds in geslaagd om voor de derde maal de City 

Team Challenge te organiseren door het centrum van Waregem. Hun professionele aanpak 

resulteerde in vele positieve commentaren bij deelnemers, publiek, horeca-uitbaters en 

stadsbestuur. Ze mochten dit jaar honderden deelnemers en tweeduizend toeschouwers 

verwelkomen. Dit uniek concept dat bestaat uit een acrobatisch parcours op de Markt , slaat 

duidelijk aan en wordt reeds door andere steden nagevolgd onder de auspiciën van hun 

voorzitter Kristof Bruyneel. 

 

De mountainbikesport is dankzij de ZEWIETIES een begrip geworden in het sportgebeuren 

van Waregem en omstreken. 

 

Om deze verdiensten zijn we dan ook verheugd dat wij de prijs recreatiefiguur of club 

kunnen uitreiken aan de ZEWIETIES. 

Sportfiguur en sportclub Recreatie 2008 



 
 
 
 

Nominaties 
 

BASKETBALPLOEG DECLERCQ STORTBETON 
WAREGEM, 1° NATIONALE DAMES. 
 
Deze ploeg won in het seizoen 2007 – 2008 in de eerste competitieronde het 

eindklassement en werd vervolgens tweede in de tweede competitieronde A. Daardoor 

kwalificeerden zij zich samen met de eeuwige rivaal Dexia Namur voor de finale “The best of 

five”. 

 

Tijdens deze finalecompetitie won het Waregemse team de thuiswedstrijd met 54 – 52 en 

vervolgens de uitwedstrijd met verpletterende 62 – 82 cijfers. Na een bloedstollend 

wedstrijdeinde eveneens in Namen werd het 66 – 68. 

 

Door deze drie overwinningen op rij, werd het team onder de leiding van coach Marc 

Foucart ,na een periode van 18 jaar terug landskampioen en stelde een einde aan de alleen 

heerschappij van Dexia Namur. 

 

Op 18 mei werd tijdens een evenement in Carrè te Willebroek hulde gebracht aan het team 

en werd Nele Deyaert verkozen als speelster van het jaar en coach Marc Foucart als coach 

van het jaar. 

 

Vandaar deze over verdiende nominatie voor het damesbasketbalteam Declercq Stortbeton 

Waregem 

 

DAMESVOETBALPLOEG DAVO WAREGEM 
 
Het seizoen 2007 – 2008 werd voor Davo Waregem een voetbaljaar om nooit te vergeten. 

Met schitterend voetbal werden alle tegenstanders uit 3de nationale A verpletterd. Van de 26 

competitiewedstrijden werd er slechts één verloren. Davo speelde een perfect seizoen en 

werd met 73 punten (12 meer dan de tweede) verdiend kampioen.  

 

Davo beschikte over de sterkste verdediging en had ook de meest productieve aanval. Ze 

scoorden 123 goals en kregen er slechts 20 tegen. Met Jana Coryn heeft Davo Waregem 

eveneens de topschutter van 3de klasse A in haar rangen. 

 

Door dit resultaat promoveerden ze uiteraard naar een historische tweede nationale waarin 

zij schitterend gestart zijn en waarin wij hen alle succes toewensen. Uw applaus voor Davo 

Waregem. 

 

Sportfiguur – Sportploeg - Sportclub Competitie 2008 



Laureaat Sportfiguur competitie 2008 
 

HILDE VERSCHAEVE  
 
Lid van mountainbikeclub Zewieties, woonachtig in Tienbunder 33 te Desselgem en geboren 

op 09/02/1970. 

 

De Zewieties kleuren de hulde van vandaag. Na de titel bij de recreatiesport schieten zij ook 

bij de competitieven de hoofdvogel af. Daarnaast stellen we vast dat de vrouwen sterk 

vertegenwoordigd zijn in deze hulde. Meteen is ook gebleken dat minder bekende, maar 

daarom niet minder intensieve sporten ook volwaardig aan hun trekken komen. 

 

Hilde mag als een fenomeen beschouwd worden in de mountainbikesport.  Graag een 

overzicht van al haar eerste plaatsen uit haar indrukwekkend palmares : 

 

 19 april: wereldbekerwedstrijd mountainbike in Houffalize 

 24 april: Chrono Zillebke 

 4 mei: XC Quillan in Frankrijk 

 12 mei: de Marathon van Theux 

 7 juni: Chrono Langdorp 

 22 juni: de Marathon van Malmedy 

 29 juni: de City Team Challenge in Wetteren 

 17 augustus: de City Team Challenge in Waregem 

Door deze resultaten won ze uiteraard het algemeen klassement CTC. 

Hilde versloeg verschillende keren één der topvedetten Joyce Vanderbeeken en behoort 

ontegensprekelijk tot de Belgische top 3, met internationale uitstraling, van de marathon 

mountainbikesters in de categorie Masters. 

 

Proficiat  en voor deze uitzonderlijke resultaten overhandigen we de trofee Sportfiguur 

competitie 2008 aan mountainbikester Hilde Verschaeve.



 

 
 
 

Nominaties 
 

KJINTA SMALLE 
 
Kjinta is lid van de Koninklijke Kortrijkse Yacht en Kanoclub en woont in Beveren-Leie. 

 

Kjinta werd hier vorig jaar reeds gelauwerd als sportjongere 2007 en moet dit jaar nipt de 

duimen leggen wegens de sterke concurrentie in deze categorie. Toch behaalde ze terug 

deze nominatie. 

 

Op 13-jarige leeftijd heeft zij reeds een grote bekendheid verworven in het kajakwereldje. 

Niettegenstaande haar overstap naar de cadetten behaalde ze in 2008 terug schitterende 

resultaten. Het werd een jaar om van te genieten met heel veel podiumplaatsen. 

 

In Geel behaalde ze maar liefst 7 zilveren medailles en naast de verschillende provinciale 

titels behaalde ze maar liefst 2 Belgische titels op de lange baan in Roeselare. Ook 

internationaal behaalde ze diverse malen goud, zilver en brons. 

 

We zijn dan ook bijzonder fier en trots op dit jeugdig uitzonderlijk talent en wellicht tot 

volgend jaar. 

 
MINIVOETBALPLOEG  -13 JAAR MVC DESSELGEM 
 
Deze jeugdploeg schreef het voorbije seizoen reeds geschiedenis.  Ze spelen enkel met 

jongens uit Desselgem en Waregem en hun leeftijd schommelt tussen de 11 en 12 jaar en 

komen uit in de A-reeks van de nationale competitie.  Daarin speelden ze 9 wedstrijden die 

allemaal gewonnen werden.  94 doelpunten werden gescoord en slechts 29 keer moesten ze 

de bal uit eigen netten rapen. 

 

Daarnaast wonnen ze ook alle  voorrondes  van de beker van België. Daardoor kwamen ze 

uit in de finale die ze schitterend wonnen in het Tolhuis van Gent. Meteen werden ze ook 

kampioen van België. 

 

Proficiat en laat verder nog maar van jullie horen.  

Sportjongerenploeg en sportjongere 2008 



Laureaat Sportjongere 2008 
 

VALERIE VANMELLAERT 
 
Valerie woont in Desselgem, geboren op 07 november 1991 en lid van Trampolineclub Lenig 

en Vlug. 

Valerie beoefent de trampolinesport reeds sinds 1998 waarin ze onmiddellijk opviel door 

haar hyperactiviteit en sprongvaardigheid.  Gaandeweg evolueerde ze van een ruwe 

diamant tot een afgeslepen en bijgepolijste veelkaraats steen.  De spring in ’t veld groeide 

uit tot een flink gebouwde atlete.  Als junior beheerst ze reeds alle categorieën. 

 

Valerie komt zowel uit in de Belgische als Franse competitie. Ze kreeg zelfs een aanbod om 

ingelijfd te worden in een Franse topsportschool. 

 

2008 werd terug een topjaar voor Valerie: 

 

 Te Gent behaalde ze de titel der beide Vlaanderen en werd Vlaams kampioene 

synchroon springen in Oostakker. 

 Te Ingelmunster werd ze zowel Belgisch kampioene in het synchroon- als individueel 

springen en dit telkens met de hoogste moeilijkheidsgraad. 

 Ze won de gymfinale 2008 en werd Belgisch recordhoudster moeilijkheidsgraad. In 

Frankrijk was ze dit jaar de enige atlete die in haar oefeningen de drievoudige salto 

uitvoerde. 

 Ze won ook de Coupe de France in Lons-le Saunier. 

 In de Flanders-cup te Gent, een wedstrijd op wereldniveau, werd ze eervol vijfde en 

met haar clubkompanen tweede in het ploegenklassement. Ze moesten enkel de 

duimen leggen voor de Chinese ploeg die in volle voorbereiding voor Peking was. 

 

Valerie is ook reeds twee jaar lid van de nationale ploeg. 

 

 Op de Europese kampioenschappen in Odense Denemerken werd ze, als eerste 

Belgische ooit, finalist in het individueel springen en eindigde op een ex aequo derde 

plaats. 

 In de Loulé cup in Portugal was ze de enige Belgische atlete die daar ooit heeft 

kunnen deelnemen aan een wereldbeker wedstrijd.  Als laatstejaars junior mocht ze 

voor het eerst in de seniorencategorie deelnemen.  Met haar 15de plaats staat ze 

daarmee meteen in de tabellen van wereldbekertornooien. 

Eén van haar doelen is een selectie voor de volgende Olympische Spelen in Londen. 

 

We verwachten haar zeker nog op één van onze volgende huldes. 



 
 
 
 
 
 
Deze prijs wordt verkozen en toegekend door de pers regio Waregem. 
 
 
 

 
 
 
VAN DEN HEEDE FREDERIC 
 
Frederic is geboren op 21 maart 1974 en woont te Waregem en aangesloten bij Somival, de 

vzw Vlaamse Liga gehandicaptensport en Atletiek Zuidwest Waregem 

 

Nadat Frederic vorig jaar de titel sportman van het jaar wegkaapte, realiseerde hij in 2008 

andermaal uitzonderlijke resultaten. 

 

Ziehier een overzicht van zijn palmares in het voorbije jaar: 

 

 5de plaats in de halve marathon in Watervliet 

 Zilver in een 27 km wedstrijd eveneens in Watervliet 

 Liep in de marathon van Rotterdam zijn limiettijd voor zijn selectie van de Paralympics 

 Goud in het Belgisch kampioenschap Paralympics 1500 m. 

 Zilver op het Paralympische Spaanse kampioenschap 5000 m 

 7de plaats in de halve marathon in Izegem 

 2de plaats in de 11 km wedstrijd in Harelbeke 

 7de plaats op de 10 mijl in Middelkerke 

 1ste plaats op de 10 km in Heule 

 

Als topresultaat een selectie, niettegenstaande de zeer strenge normen, voor de 

Paralympics in Beijing waar Fredje raketje 12de werd op de 5000 m in een tijd van 15’39” en 

7de in de marathon in een tijd van 2u37’03” wat hem tevens een  Paralympisch diploma 

opleverde. 

 

Naar aanleiding van dit resultaat heeft de jury beslist om een uitzonderlijke titel in het leven 

te roepen ter gelegenheid van de Olympische Spelen. 

Vandaar dat wij met grote fierheid de ereprijs Paralympics 2008 toekennen aan Frederic 

Van Den Heede. 

Ereprijs paralympics 2008 
 

Persprijs 2008 
 



 

 
 

 
Nominatie 
 

DE SMET CECILE 
 
Cecile is bestuurslid van BOVTI, geboren op 03 februari 1953 en woont in Waregem. 

Zij heeft  een 35-jarige onderwijsloopbaan als leerkracht L.O. in het gewoon en 

buitengewoon onderwijs achter de rug. Tevens was zij één van de medeoprichters van 

sportclub BOVTI die groeide uit dat buitengewoon onderwijs. Dit is een club die omnisport  

aanbiedt aan jongeren met een verstandelijke- en of leerbeperking.  Het is de bedoeling om 

via deze weg jongeren te stimuleren om aan sport te doen, diverse sporttakken te leren 

ontdekken en te komen tot een volwaardige integratie. Deze club fungeert binnen een 

nationale federatie Nasso.Miva. 

 

Als voortrekker van deze sportclub was zij één van de voortrekkers en begeleidde jarenlang 

een hele schare jongelingen zowel tijdens de schooluren als buiten de schooluren  en dit op 

woensdagnamiddag of in de weekends. 

 

Via provinciale en nationale deelnames heeft zij ook selecties voor internationale 

manifestaties helpen realiseren. Ze was met delegaties van de club te gast in Frankrijk, 

Groot-Brittanië, Duitsland en Zweden. Op deze manier beleefden haar jeugdige sporters 

onvergetelijke momenten. 

 

Nu ze haar activiteiten stopzet en de fakkel overgeeft aan collega’s wensen we Cecile toch 

nog eventjes in deze hulde te betrekken en haar deze nominatie Dries Seghersprijs uit te 

reiken. 

 

NAESSENS CHRISTINE 
 
Lid van VBC Beveren-Leie, geboren op 02 februari 1963 en woonachtig in Beveren-Leie  

Christine is momenteel nog het enige actieve lid sedert het ontstaan van de club in 1981. 

Zij is dus reeds 27 jaar actief bezig. Eerst was dit als speelster, dan als jeugdtrainster-

speelster, later als jeugdtrainster met daarbij coördinator en coach. 

 

Christine is altijd als eerste aanwezig in de zaal bij de thuiswedstrijden om de terreinen 

klaar te zetten en de bezoekende ploegen te ontvangen.  Ze is de bezielster van de spelers 

en allen die begaan zijn met de club.  

 

Daar zij volgend jaar stilaan denkt aan stoppen als jeugdtrainster, zonder evenwel de club 

te verlaten, verdient  Christine zeker deze nominatie voor de vele jaren trouwe 

onbaatzuchtige inzet voor haar club. 

 

Dries Seghersprijs 2008 



Laureaat Dries Seghersprijs 2008 
 

ALLEGAERT ELS 
 
Els is lid van Somival en de zwemclub de Waterratten, woont in Waregem en is geboren op  

28 januari 1966. 

 

Somival de club voor mindervaliden in Waregem had nood aan iemand om de 

zwemtechnieken van hun leden te verbeteren en te optimaliseren. Via de Lions club 

kwamen zij terecht bij Els. Meteen was dit een schot in de roos. Zij engageerde haar met 

gans haar familie voor deze opdracht en stelt haar enorme inzet en competentie ten dienste 

van zowel Somival als de Koninklijke Waregemse zwemclub. 

 

In juni 2006 werd zij aangesproken om bestuurslid te worden en is ondertussen  de 

draaischijf geworden binnen het bestuur en vervult zij de functie van sportsecretaris.  

 

Daarnaast is zij ook hulptrainster bij de beginnende zwemmertjes en staat ze in voor 

coördinatie van alle trainers. Els fungeert eveneens als contactpersoon tussen de leden, de 

club ,en de sportdienst. 

 

Els is tevens bestuurslid van de Vlaamse Zwemliga waar zij erkend official als tijdopnemer, 

jurysecretaris en starter is. 

 

Els is met al haar ervaring en vooral sociale ingesteldheid de ideale dame die de wens van 

Somival in vervulling deed gaan. Zij is een mooi voorbeeld van mensen die kennis vanuit de 

valide sportwereld kunnen overbrengen naar mensen met een beperking. Op regelmatige 

tijdstippen is zij present op het Somival zwemuurtje waar iedereen er vol verlangen naar 

uitkijkt.  Haar inbreng resulteerde  reeds  in zeer goede  uitslagen bij een groot aantal 

zwemmers die deelnamen aan diverse recreatieve of competitieve wedstrijden.  Zij verricht 

uitstekend werk dat leidt tot sterke motivatie bij tevreden en gelukkige mensen.  

 

Ook het bestuur van de Waregemse Zwemclub ondersteunde ten volle deze kandidatuur, 

want ook daar is Els een onmisbare en zeer efficiënte schakel geworden in het 

zwemgebeuren. 

 

Ze is werkelijk iemand die de waardering meedraagt van allen die met haar samenwerken 

en daarom gaat de Dries Seghersprijs meer dan verdiend naar Els Allegaert. 



SPORTFIGUUR COMPETITIEVEN 
1964 NOEL CRAS 
1965 WAC-dames 4 x 100 m 
1966 EMIEL DHONDT (+) 
1967 PRUDENT BETTENS 
1968 LIEVE DUCATTEEUW 
1969 IGNACE BEIRLAEN 
1970 LISETTE ISEBAERT 
1971 BBC K.M. WAREGEM (basket heren) 
1972 GEERT DESMET 
1973 LUCIEN MORES (+) 
1974 WZC DE WATERRATTEN 
1975 DIRK BAERT 
1976 MARC MILLECAMPS 
1977 JOHAN DE CUYPER 
1978 POL COUSSEMENT 
1979 JOZEF LAZOU 
1980 --------------- 
1981 MARC EN LUC MILLECAMPS 
1982 ARMAND PARMENTIER 
1983 --------------- 
1984 FILIP DESMET 
1985 TRAMPOLINE ‘LENIG EN VLUG’ 
1986 WATERPOLO WAREGEM 
1987 MARLEEN VANDERMARLIERE 
1988 BBC MINIFLAT WAREGEM (basket dames) 
1989 NINA GORDIER 
1990 BBC MINIFLAT WAREGEM (basket dames) 
1991 WATERPOLO WAREGEM 
1992 FILIP DEWEER 
1993 HEIN DEBELS 
1994 EVELYNE BAERT 
1995 DICK NORMAN 
1996 ATLETIEK ZUID-WEST 
1997 FANION RACING WAREGEM 
1998 ANN VANHEUSDEN 
1999 KLAARTJE VAN BAARLE 
2000 TOM OMEY 
2001 TOM OMEY 
2002 STIJN VERLEYEN 
2003 WATERPOLO WAREGEM (fanion) 
2004 RONNY POELVOORDE 
2005 SV ZULTE WAREGEM 
2006 SV ZULTE WAREGEM 
2007 FREDERIC VAN DEN HEEDE 
2008 HILDE VERSCHAEVE 
 



SPORTFIGUUR RECREATIEVEN 
 
 
1983 PAUL-JUNICHI HOBO (+) 
1984 ---------------- 
1985 ERIK VANDENBOSSCHE 
1986 SOMIVAL 
1987 ETIENNE DEMEYER 
1988 BERTRAND WANTE 
1989 ROSA NAESSENS 
1990 LUCIEN DEMUNSTER 
1991 JACQUES BEIRLAEN 
1992 DAVO WAREGEM 
1993 MAURICE ADAMS (+) 
1994 WAREGEMSE DUIKERSCLUB 
1995 PATRICK DERAMMELAERE 
1996 SPORT VOOR ALLEN Sint-Eloois-Vijve 
1997 V.K. GROENHOVE 
1998 ROBERT D’HONT 
1999 PHILIPPE NUYTTENS 
2000 Estafettelopers JOGGINGCLUB WAREGEM 
2001 STIJN CAPPAN 
2002 FREDERIK DE BACKER 
2003 DE MIRAKELSTAPPERS 
2004 VRIJE ATLETIEKCLUB BEVEREN LEIE 
2005 FREDERIK DE BACKER 
2006 JOGGINGCLUB WAREGEM 
2007 MIA FRÈRE 
2008 MOUNTAINBIKE CLUB ZEWIETIES 

 
 
 
SPORTJONGERE 
 
 

1999 DEBORAH DE JAEGERE 
2000 LINDSAY DESMET 
2001 TOM DESMET 
2002 TOM DESMET 
2003 TOM DESMET 
2004 TOM DESMET 
2005 TOM DESMET 
2006 KENNETH BULTYNCK 
2007 KJINTA SMALLE 
2008 VALERIE VANMELLAERT 



DRIES SEGHERSPRIJS 
 

1977 JAN VUYLSTEKE 
1978 BERNARD FRAEYE 
1979 LUCIEN MORES (+) 
1980 --------------- 
1981 JOHAN VANHEUVERBEKE 
1982 ETIENNE T’JOLLIJN 
1983 ODILON DEBAERE (+) 
1984 GERARD MOERMAN 
1985 MARCEL VELGHE 
1986 DENIS DEGLOIRE 
1987 ALOIS CLAERHOUT 
1988 GERARD CLAPUYT 
1989 DIRK DEBELS 
1990 PETER CASTELEIN 
1991 HILDE ERVIJN 
1992 MYRIAM DEMEYER 
1993 MARIJKE RICAERT 
1994 WINFRIED NELLEN 
1995 RUDY STINISSEN 
1996 GERMAIN VANASSCHE 
1997 HERVE VERHENNE 
1998 MARCEL VANBELLEGHEM 
1999 IVETTE VAN DEN BOGAERDE 
2000 CHRISTIAAN SCHERPEREEL 
2001 KRIS DE WITTE 
2002 DESIRE VANDEWALLE 
2003 LEO NACHTERGAELE 
2004 ERIC EN TREES VERCAEMPST – PEERS 
2005 JOZEF LAZOU 
2006 ASTÈRE MOERMAN 
2007 ANDRE KERKHOVE  
2008 ELS NAESSENS 
 

 
 

                                                                                                                                                
 
 

 
  
 
 
 



LAUREAAT VAN SPORTVERDIENSTE 
 

1969 ALOIS LOOSVELDT (+) 
1970 ARTHUR VANHAUWERE 
1971 ROGER DE ROOSE (+) 
1972 LEONEL MAN (+) 
1973 RENE HERPOL 
1974 JULIEN VAN BEVER 
1975 E.P. DRIES SEGHERS (+) 
1976 ANTOON CALLU (+) 
1977 JAAK DESLOOVERE 
1978 JOZEF VANRYCKEGHEM 
1979 DENIS VANSTEENBRUGGE 
1980 ROBERT DECONINCK 
1981 TIJL VANHOUTTE 
1982 ANDRE VANDEVOORDE (+) 
1983 ROGER DEWEER 
1984 ALBERT VANDENBERGHE (+)-DIANE SABBE 
1985 JOZEF DEBRABANDERE (+) 
1986 MARCEL DECAVEL 
1987 ADRIEN BRUYNEEL 
1988 GEORGES MAHIEU (+) 
1989 RIK VERERFVEN 
1990 GERMAIN BEIRLAEN 
1991 --------------- 
1992 JEROME MAHIEU (+) 
1993 DENIS DE GLOIRE 
1994 DANIEL DETAELLENAERE 
1995 HERMAN VERCAEMST (+) 
1996 ETIENNE DEMAN 
1997 ERIC CASTEUR 
1998 LUCIEN DEBELS 
1999 JEAN-MARIE VANHOUTTE/MAURICE GHEERAERT 
2000 FRANS VANDERGHINSTE 
2001 BOUDEWIJN DE ROOSE 
2002 PAUL DEVEUGELE 
2003 JACQUES MISSANT 
2004 CAROLINE DE ROOSE 
2005 WILLY DEBOUVRIE 
2006 ANDRE DEWAELE 
2007 JEF BRAECKEVELT  
2008 --------------- 

 
 


