
1. Sportman



Sven Stuyck
paardensport 2-span mennen

• Belgisch kampioen

• Hoogst gerangschikte Belg op internationale ranking

Sven deed het net als vorig jaar met glans tijdens het Belgisch
kampioenschap. Na een 2de plaats in de dressuur wist hij dat
er niks meer mis mocht lopen bij de volgende proeven. De 
marathon verliep zeer snel en foutloos en hij belandde zo op 
de 1ste plaats, met 1 puntje voorsprong. Als afsluiter werd de 
vaardigheid gereden: Svens sterkste onderdeel. Hij reed als
enige een dubbel foutloos parcours en kan zich weer een jaar
lang Belgisch kampioen noemen.



Maarten Vermeiren
Tumbling B-niveau

• Antwerps, Vlaams en Belgisch kampioen B-niveau

Bij tumbling turn je een reeks acrobatische elementen
achter elkaar op een lange tumblingbaan. Maarten turnt
bij Esthetica Gymteam en dit op B-niveau. Ook in 
Wuustwezel is hij bekend en traint hij mee de jonge
gymnasten. 

Dit jaar wist hij te winnen op elk niveau, met als kers op 
de taart een gouden medaille op het Belgisch
kampioenschap! 



Jelle Geysen
Paardrijden - springen

• Provinciaal kampioen indoor (klasse zwaar)

Jelle rijdt bij Taxandria Ruiters Wuustwezel.
Hij won met zijn paard Ladysenaat de 
provinciale indoor in de hoogste reeks, klasse
zwaar.



Rob Van Dijck
Paardrijden - springen

• Provinciaal kampioen indoor 
(klasse midden)
Rob rijdt bij de Taxandria Ruiters
Wuustwezel. 
Hij behaalde met zijn paard
Cadanz een 1e plaats op de 
provinciale indoor in de reeks 
midden.



Wim Van Oevelen
Darts

• Europees Kampioen Elektronische Darts 
Team Cup

Wim is samen met zijn team ‘Trekkers On Tour’ 
voor de 2de maal op rij Europees Kampioen
elektronische darts geworden op het European 
Dart Championship in Therme Olimia (Slovenië). 
Dit op het hoogste niveau binnen de Europese
Darts Federatie: Pro, dat bestaat uit enkel
profspelers en de allerbeste amateurspelers.



2. Sportvrouw



Bo Van Tiggel
BMX

• Vlaams en Belgisch Kampioen

• Goud op 3-nations cup Duitsland

• 1e plaats eindklassement Topcompetitie

Bo zit bij de BMX Elite bij het team 185 /Athletes For 
Hope. Ze heeft al verschillende jaren achter elkaar mooie
titels bijeen gereden, en ze hoopt dat in de toekomst te
kunnen blijven evenaren.

Wat niet gemakkelijk zal zijn, zeker niet Europees want ze 
rijdt nu als 2e jaars elite dame en die leeftijden verschillen
van 18 tot 28 jaar. 



Vanessa Dewachtere
Paardrijden - dressuur

• 1e plaats provinciale dressuurdag klasse L2

Vanessa rijdt bij Taxandria Ruiters
Wuustwezel.
Zij behaalde met haar paard Cilia een eerste
plaats op de provinciale dressuurdag in de 
klasse L2.



Gauke Simons
Paardrijden - eventing

• 1e plaats nationale eventing klasse Midden

• 1e plaats provinciale indoor klasse Licht

Gauke rijdt bij de Taxandria Ruiters
Wuustwezel.

Ze behaalde een 1e plaats op de nationale
eventing klasse M en een 1e plaats op de 
provinciale indoor klasse L met haar paard
Hasta La Vista.



Nele Vermeiren
Paardrijden - springen

• 2e plaats nationale indoor klasse Zwaar

Nele rijdt bij de Taxandria Ruiters
Wuustwezel.
Ze behaalde met Destiny een tweede plaats
op de nationale indoor in de hoogste reeks 
‘zwaar’.



3. G-sporter



Bjorn Fredriksson
Wielrennen

• Belgisch kampioen tijdrijden C2 

Björn Fredriksson rijdt bij fietsclub De Grote 
Plateau en behaalde de Belgische titel in het 
tijdrijden in de categorie C2. 



Jonas Francken
G-basket team unified

• Goud behaald in Abu Dhabi (wereldspelen)

Om als Belgium team te mogen aantreden 
zover van huis is als een hele lekkere taart om 
van te mogen proeven… . En dan als klap op de 
vuurpijl, als hele grote kers op de taart:  ook 
nog eens een gouden medaille!



Gunther Boons
Veldrijden

• Belgisch kampioen veldrijden

Gunther behaalde dit jaar de ene
podiumplaats na de andere. Waar hij ook
aan de start staat, daar startte hij om te
winnen.  Als kers op de taart werd hij
Belgisch kampioen! 



Dean Verboven
wielrennen
• 1ste plaats 5 km op Special Olympics

Tijdens de special Olympics schitterde Dean 
op zijn fiets. Hij behaalde hierbij goud op 
de 5 km!



Lars De Jong
Wielrennen

• Belgisch kampioen tijdrijden wegrit

Deze jonge wielrenner uit het WAC team 
behaalde de Belgische titel in het tijdrijden 
op de weg. Categorie VE mensen met een 
mentale beperking. Dit jaar neemt hij deel 
aan het WK in Portugal dus hij begint al met 
de voorbereidingen voor deze belangrijke 
wedstrijden in juli! 



4. Sportbelofte



Jasper De Bie
Tumbling

• Antwerps kampioenschap: 3de plaats A-niveau

• Vlaams Kampioenschap: 5de plaats A-niveau

• Belgisch Kampioenschap: 4de plaats A-niveau

• Wedstrijd Oud-Turnhout: 2de plaats A-niveau

Jasper is in september 2017 gestart met Tumbling bij
Gymka op C-niveau. Sinds september 2018 turnt hij al in 
de A-reeks. 

Jasper is klein en fijn, hij vliegt over de tumblingbaan. 
Tumbling is zijn passie. Zijn groot voorbeeld is Maarten 
Vermeiren.. ook van Wuustwezel. 



Elien Vermeiren
Tumbling

• 6de plaats Belgisch kampioenschap B-niveau

Bij de Antwerpse voorronde was ze 4de, op het VK was 
ze 9de en op het BK 6de. Op een oefenwedstrijd stond
ze op nummer 1, maar die telde nog niet mee voor
echt.

Tumblers trainen 4 keer per week. In totaal staan ze 9u 
per week in de turnzaal en niet enkel om wat op een
mat te springen maar het zijn harde trainingen: heel 
veel kracht en uithouding. En zij doen dat met plezier. 
En dat om uiteindelijk op de wedstrijd 2 x een reeks te
springen.  2 x 15 seconden alles geven en dan moet
het goed zjin...  Elien gaat er altijd voor!



Eline De Winter
Veldrijden

• Provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioene cyclocross

Eline rijdt zowel op de weg, op de piste als in het veld bij
de aspiranten. In totaal reed ze 28 wedstrijden over de 3 
verschillende disciplines en daarvan behaalde ze zowaar
27 overwinningen!

Eline werd deze winter zowel Provinciaal, Vlaams als
Belgisch kampioene Cyclocross.



Milan De Winter
Wielrennen

• Provinciaal kampioen op de piste

• 2de plaats provinciaal kampioenschap op de weg

• 3de plaats provinciaal kampioenschap cyclocross

• 2de in einduitslag Antwerpse Meerdaagse

Milan reed 31 wedstrijden over de drie verschillende
disciplines mee bij de aspiranten. Hij rijdt zowel op de 
weg, de piste, als in het veld en kon in alle drie de 
disciplines zijn stempel drukken. In totaal verzamelde hij
maar liefst 22 podiumplaatsen en 4 overwinningen. 

Milan behaalde naast verschillende podiumplaatsen ook
nog de 12e plek in de eindstand en was beste jongere in 
een Internationale meerdaagse in Duitsland. 



Sem Genbrugge
Schermen

• Belgisch kampioen Floret

Sem schermt bij de ‘Maneschermers’  in de categorie
van de U17 Cadetten. Hij wist dit jaar Belgisch
kampioen te worden. Dit is de eerste keer dat een eerste
jaar Cadet het klaarspeelt om Belgisch kampioen te
worden! 



Didi Van Tiggel
BMX

• 1e plaats Provinciaal kampioenschap

• 3e plaats Belgisch kampioenschap

• 3e plaats 3-nations cup te Duitsland

Didi reedt dit jaar een knap seizoen bij de 15-16 jarigen. 
Hij wordt dit jaar junior, Europees is dat 17 en 18 jaar, 
maar in Belgie is dat van 17 tot 25 jaar…., dus voor hem 
een heel zware opdracht om tussen die kleppers te rijden. 
Want niet alleen leeftijd scheelt veel maar ook kracht
enzovoort. Ook moeten ze hogere bergen springen dan de 
rest. Maar hij ziet het zeker zitten en hoopt af en toe op 
wedstrijden toch voor een paar elite rijders te eindigen. 



Stien Kenis
Paardrijden - eventing

• 3de plaats nationale eventing, reeks 5

Stien en haar pony Carlo deden het 
voortreffelijk op de nationale eventing. 
Stien rijdt bij Taxandria Wuustwezel en ze 
rijden in de hoogste reeks bij de pony’s. Een
3de plaats voor hen! 



Julie Van Hooijdonk
Paardrijden - dressuur

• 1ste plaats provinciale dressuurdag klasse BB1

Julie rijdt bij Taxandria Wuustwezel samen met 
haar pony Loekie. Op de provinciale dressuurdag
in de klasse BB1 behaalde zij zomaar even de 
eerste plaats! 



Elien Van Looveren
Paardrijden - springen

• 1e plaats provinciaal tornooi niveau CL

Met haar pony Joly’s Joke behaalde Elien een
eerste plaats op het provinciaal tornooi. Elien
rijdt bij de Taxandria ruiters. 



Amber Masure
Paardrijden - dressuur

• 1ste plaats nationaal kampioenschap
dressuur klasse CB2

• 3de plaats nationaal kampioenschap
dressuur klasse AB2

Amber behaalde deze plaatsen de ene keer
met pony Thisle en de andere keer met pony 
Springfield. Amber rijdt bij Taxandria ruiters. 



Dylan Verboven
Tumbling 

• 2de plaats Vlaams kampioenschap
A-niveau

• 3de plaats Belgisch kampioenschap
A-niveau

Dylan turnt bij Acro 2 gym en is 
woonachtig in Wuustwezel. Hij turnt
mee op het hoogste niveau en behaalde
enkele mooie podiumplaatsen. 



Renzo Raes
Wielrennen

• Belgisch kampioen ploegkoers piste

• Provinciaal kampioen piste omnium

• Provinciaal kampioen tijdrijden

Renzo zit bij DAVO cycling team en reed dit jaar
bij de nieuwelingen. Hij werd er Belgisch
kampioen ploegkoers (piste), Provinciaal
kampioen tijdrijden en provinciaal kampioen
piste omnium.



5. Sportploeg



Viertal Taxandria Ruiters
Paardrijden - groepsdressuur

• 3de plaats nationaal kampioenschap - dressuur

Het viertal midden behaalde een derde plaats op het nationaal kampioenschap 
in de hoogste reeks midden. Dit bestaat uit commandant Veerle Vercammen, 
ruiters Stien Kenis, Jonie Van den Weygaert, Luna Moens, Yana Buys en Amelie 
Vanderbruggen.



6. Jubileum
sportvereniging

(geen stemming)



7. Laureaat
sportverdienste

(geen stemming)


