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KORTRIJK SPORTPRIJZEN

DOOR PETER VAN HERZEELE 

Het gala zet jaarlijks sportper-
soonlijkheden, sportploegen en
sportclubs in de kijker. 
“De stad Kortrijk ziet het bekro-
nen van haar Kortrijkse atleten als
een teken van waardering voor
hun inzet en prestaties. Ze zijn
stadsambassadeurs en een voor-
beeld voor de jeugd, onze toe-
komst. Hoe meer mensen we
voor sport warm kunnen maken,
hoe beter”, aldus schepen van
Sport An Vandersteene. “Zeker

nu we Europese hoofdstad van
Sport 2018 zijn.”
Dat was meteen de rode draad
doorheen het programma. “Deze
show is ideaal om te tonen van-
waar we als sportstad komen en
waar we naartoe gaan met nieuwe
infrastructuur en realisaties.
Denk maar aan Kortrijk Weide en
sporthal De Lange Munte”, aldus
de schepen, die er aan dacht de
sport met de zeven bruggen van
Kortrijk te vergelijken.
“Elke brug heeft een aantal pij-
lers. De sportprijzen omvatten vijf

categorieën: Eervolle Vermelding
voor de pijler ‘bewegen, beleven,
ontmoeten’, Seniorenploeg voor
de pijler ‘gedrevenheid om iets te
bereiken’, Jonge Belofte, Sportfi-
guur van het Jaar en Juweel voor

Sportverdienste voor de pijler ‘ge-
meenschapsgevoel versterken’”. 
De Eervolle Vermelding ging uit-
zonderlijk naar elk van de drie ge-
nomineerde verenigingen: G-
voetbal van KFC Marke, G-basket-

bal van Koninklijk Kortrijk Sport
en G-volleybal van Volleyteam
Kortrijk. De sfeervolle avond werd
doorspekt met demonstraties en
acts van onder meer Polydans,
ARC Kortrijk en Barto. 

Sportprijzen in Europese sportstad
KORTRIJK In een bomvolle Schouwburg zijn de
Kortrijkse Sportprijzen 2017 uitgereikt. Het juweel
voor Sportverdienste ging naar Francis Goemaere.
Sportfiguur 2017 werd Arthur de Sloover. ‘Kortrijk
Europese Sportstad’ vloeide als een rode draad door-
heen de avond.

Alle laureaten en winnaars van de sportprijzen verenigd op het podium. (Foto JVGK)

Arthur de Sloover (21) van Hockeyclub Saint-Georges haalde het van Indra Craen van

Taekwondo Eum Yang. Arthur was vier jaar toen hij zijn eerste hockeystick vasthield. In

2008 won hij het Provinciaal Hockey Tornooi en werd geselecteerd voor de nationale

jeugdploegen. Via de U21 werd hij een vaste waarde in het nationale team en A-team

van de Red Lions. Tot mei 2014 speelde Arthur voor Saint-Georges in nationaal 1. Hij

verliet de club en stapte over naar Beerschot waar hij nu zijn derde seizoen op het hoog-

ste niveau speelt. “Deze trofee is een hele eer. Op het WK in India en Tokio 2020 moe-

ten we beter doen dan zilver, enkel goud schiet nog over”, aldus Arthur. (Foto JVGK)

Hockeyspeler Arthur De Sloover is Sportfiguur

Basketbal Academy haalde het

van Guy De Geest van Olympia

vzw. Francis zet zich al 40 jaar in

voor het Kortrijkse basket: als

speler bij Nemea, later als jeugd-

en faniontrainer bij diverse clubs.

Hij was vooral de bezieler om de

Kortrijkse jeugdwerking opnieuw

op peil te brengen. Hij was jaren-

lang manager van de nationale

jeugdploegen met deelname aan

twee WK’s. In 1998 bracht hij het

Europese kampioenschap voor

cadetten naar Kortrijk. Hij is de

bezieler en medestichter van de

KBA en een icoon in het provin-

ciale en Vlaamse basketmilieu.

“Het is een grote eer voor mij,

zeker nu Kortrijk Europese hoofd-

stad van Sport is”, zegt hij. (Foto

JVGK)

Juweel voor
Sportverdienste
voor Francis
Goemaere

Lucas Guillemyn van de Koninklij-

ke Kortrijkse Zwemkring haalde

het van wielrenster Margot Rot-

tiers en danseres Shakira Ma-

hieu. In 2009 nam hij aan zijn

eerste Splashwedstrijd deel en

kreeg de smaak van het competi-

tiezwemmen te pakken. In 2014

brak hij bij de elfjarigen op de

Belgische jeugdkampioenschap-

pen het Belgisch record van

Louis Croenen, die nu op Europe-

se, op wereldniveau en de Olym-

pische zwemt. Lucas behaalde

verschillende Vlaamse en Belgi-

sche kampioenstitels. In 2017

brak hij het elf jaar oude provin-

ciale record op de 50 meter

rugslag. “Dat is mijn favoriete

nummer. Ik heb ambitie en mik

op het beste dat mogelijk is”,

zegt hij. (Foto JVGK)

Zwemmer Lucas
Guillemyn is
Beloftevolle Jongere

Handbalclub Apolloon Kortrijk won het van de andere genomineerden Rugbyclub Curtry-

cke Queens divisie q3 en Hockeyclub Saint-Georges Seniors dames 2de nationale. Apol-

loon Kortrijk had in 2017 meer maturiteit dan in 2016, toen het net naast de titel greep.

De ploeg startte ambitieus en verloor slechts een wedstrijd. De bekercampagne was

succesvol met een halve finale in de Beker van België tegen Sasja. Ook in de huidige

competitie en in de reeks in Tweede Nationale doet het team het opnieuw heel goed en

staat het aan de top in een onderonsje met Grace-Hollogne en DB Gent. “We blijven ook

groeien met de jeugd”, aldus jeugdcoördinator Arne Vandenbussche. (Foto JVGK)

HBC Apolloon Kortrijk is Sportploeg Seniors
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