Sportbelofte
Achttal 1 (LRV Sint Leonardus)









Emma Bauwens (°2005)











1e plaats kampioenschap Beker subprovinciaal pony's, dressuur
3e plaats Hatrival, Eventing
3e plaats Brasschaat, scholenveldloop
3e plaats De Mortel, Eventing (SGW
Nederland)
4e plaats Orp le Grand, Eventing
7e plaats Marchin, Eventing
7e plaats Schilde, Jumping

1e plaats Nationaal kampioenschap
LRV groepsdressuur
1e Plaats Provinciaal kampioenschap
te Meerhout
5x 1e plaats gewestelijke tornooien
1x 2e plaats gewestelijk tornooi
1x 3e plaats gewestelijk tornooi

Paardrijden - groepsdressuur

“Het Achttal van Sint Lenaarts is een team
wat al jaren een hechte groep vormt. De 8
tieners zijn enkel jaren geleden samen gestart in een acht- en viertal om vandaar uit
klaargestoomd te worden voor het hoogte
achttal. Deze 7 jonge dames en 1 jongeheer
moesten maar aan de start verschijnen in
2018 of de prijzen waren al binnen. Er is
geen enkele wedstrijd geweest waarin ze
minder dan een top 3 plaats haalden. Als
kers op de taart kwam daar een Provinciale
en een Nationale titel bovenop!

Paardrijden - Eventing

“Niet ik, maar WIJ verdienen deze trofee!
Mijn pony DART en ik trainen keihard het
hele jaar door om te groeien in deze sport!
Elke training en of wedstrijd zijn wij samen
aan elkaar verbonden, vertrouwen, doorzettingsvermogen, kracht, en vooral plezier
en ontspanning! Ik kan ons niets beter wensen dan een leervol en ervaring rijk 2019!
Tijden het afgelopen jaar heb ik aan meerdere wedstrijden deelgenomen. Eventing
met zijn drie disciplines, dressuur, springen,
cross en ook een veldloop!








Lotte Rombouts (°2004)

Paardrijden - dressuur

1e plaats Nationaal kampioenschap
B1 dressuur LRV te Merksplas
2e plaats Provinciaal kampioenschap
te Meerhout
3 keer 1e plaats gewestelijk tornooi
2 keer 3e plaats gewestelijk tornooi

Lotte behaalde haar nationale titel met
pony Casper in de individuele dressuur
klasse B1. Ze staat met deze pony nog
maar aan het begin van haar carrière .
Lotte is nog geen jaar samen aan het trainen met haar pony en ze heeft al haar 1e
nationale titel behaald . Het zijn namelijk
2 verschillende karakters die samen 1
moeten vormen. Dit kan enkel door vele
uren training en een goede begeleiding te
krijgen zowel op en naast de pony.

Sportbelofte
Maurien Adriaensen (°2006)

Judo (U13)

Yorrit Laurijssen (°2006)






1e plaats Kart4Fun (Nederland) Rotax Max

Judo (U15)

Raf Braspennincx (°2005)



2de plaats op de Provinciale Ranking
Deelname interprovinciaal ploegentornooi: 1e plaats

3e plaats Provinciaal Kampioenschap

Maurien is een sportieve judoka, die streeft
naar de top. Ze zet zich keihard in bij de
clubtrainingen van judoclub Hirano. Ook
neemt ze deel aan de provinciale trainingen
waar de judotoppers van de provincie Antwerpen het beste van zichzelf geven. Dit
heeft ertoe geleid dat ze dit seizoen 5 keer
een eerste plaats behaald heeft op verschillende kampioenschappen met zowel topjudoka's over heel België als internationale
judoka's.
Ook tijdens de veldlopen zet ze zich regelmatig op het podium.

Dit jaar heeft Raf de overgang naar U15
gemaakt en hij stond direct tijdens zijn 1e
provinciaal kampioenschap op de 3e plaats.
Ook bij de trainingen is hij overgegaan naar
een volgende groep. Deze trainingen duren
langer en zijn harder. Toch staat Raf iedere
keer met een glimlach paraat om zich volledig te geven. Doe zo voort !!!

Yorrit Laurijssen (°2006)



1e plaats Kart4Fun (Nederland) Rotax Max

Karting (junioren)

Ook zonder ervaring kan je een winnaar zijn
met de juiste mensen om je heen.

Sportvrouw
Nadat ik in 2017 met succes had deelgenomen aan mijn eerste volledige triatlon met
als gevolg een kwalificatie voor het WK in
Hawaï bij de age groups, wilde ik dit jaar de
lat wat hoger leggen: Challenge Roth en
Almere. Beide wedstrijden maken deel uit
van het Challenge circuit, de tegenhanger
van Ironman. Vooraf hoopte ik op een top
10 plaats, met een 7de plaats was ik dan
ook meer dan tevreden en eindigde ik net
achter de toppers van de wereld. Ik verbeterde mijn besttijd met 45min. In Almere
werd ik 5de op 5' van een tweede plaats en
deed nog eens 7' van mijn besttijd af.
In 2019 hoop ik de kloof met de toppers
verder te verkleinen en misschien wel een
podium te halen.

Karen Steurs
Triatlon lange afstand












7e plaats Challenge Roth - Full Distance
5e plaats Challenge Almere - Full distance
19e plaats Challenge Rome - Halve
triatlon
8e plaats Challenge Salou - Halve triatlon
2e plaats Sterke peer triatlon 1/8e
1e plaats winterduatlon wuustwezel

Sportman
Atletiek

Dirk Vermeiren





Dit jaar wist ik mijn wereldtitel van vorig
jaar in het 24 uren mountainbike in mijn
categorie te bevestigen. Dit in een wedstrijd
waarin het 24u aan een stuk regende en ik
de tweede helft van de koers constant kou
heb gehad. Het vroeg heel veel doorzettingsvermogen en techniek om dit tot een goed
einde te brengen, ook omdat het parcours,
dat al zeer technisch was, volledig onder
water stond. Verder heb ik mij voor het eerst
op cross-country-wedstrijden toegelegd in
2018 en dit resulteerde meteen in een overwinning in het algemeen klassement van GSkin Trophy, een klassement XC-wedstrijden
in Belgisch Luxemburg. Hier ben ik best trots
op, omdat de tegenstand heel sterk was.

1e plaats Belgisch Kampioenschap
Marathon (categorie Masters 45-50
jaar)
4e plaats Belgisch kampioenschap stratenlopen (categorie Masters 45-50
jaar)

Dirk wilde na zijn titel Belgisch kampioen
stratenlopen 10 km in 2017 zijn grenzen
verleggen naar de marathon. Het werd
meteen een schot in de roos met een eerste
plaats in de categorie 45-50 jaar.

Elias Van Hoeydonck
Mountainbike










1e plaats WK 24h Mountainbike categorie 30-35 jaar (Schotland)
Winst algemeen klassement G-Skin
Trophy 2018 (XC-wedstrijden met 13
manches in provincie Luxemburg)
5e plaats Ironbike Italië (8-daagse MTB
-wedstrijd in de Alpen)
8e plaats U40 Rally di Romagna (5daagse MTB-wedstrijd)
9e plaats algemeen Raid VTT Chemins
de Soleil (3-daagse MTB-wedstrijd, in
duo)

Geert Lauryssen

Duatlon / Triatlon


Ik vind persoonlijk dat dit men beste jaar
ooit was op sportief vlak met een 3e plaats
op toch een hoog niveau en alle andere
wedstrijden van xterra (offroad triatlon) in
Europa ook allemaal top 7 waren. Op de
weg enkele mooie resultaten met een 8e
plaats overall met een lekke band gehad te
hebben, en 3e plaats in Brugge waar toch
een 1000 starters zijn en een overwinning
in Kapelle op den Bos. Dan met duatlon
een 2e plaats op het Belgisch Kampioenschap en verschillende overwinningen.
















3e plaats Xterra België (Namen)
2e plaats bk crossduatlon
6e xterra Malta
7e xterra Italie
7e xterra Frankrijk
7e xterra Denemarken
24e pro wk xterra Maui (Hawaii)
1e pl nieuwjaarsrun antwerpen
1e crossduatlon etten leur (nl)
1e crossduatlon Geel
8e pl ironman 70.3 Mallorca
1e stratenloop sint lenaarts
3e triatlon Brugge
1e triatlon Kapelle op den Bos
1e crossduatlon Brecht, Maastricht (nl,
Wommelgem en Wuustwezel.

Sportman
Jan Van Tichelt








Niels Vandeputte

2e plaats Provinciaal kampioenschap
(-90 kg) +21 jaar
2e plaats Bekers der Kempen
1e plaats Tornooi van fruitstreek in
Sint-Truiden
1e plaats Open Brabant

Judo (-90 kg)

Als trainer van de judoclub Hirano geeft hij
het grote voorbeeld aan alle Brechtse jeugdjudoka's door ook deel te nemen aan kampioenschappen. Hij is één van de oudste judoka's die nog wedstrijden doet en op dit niveau nog zoveel medailles behaalt.

Wielrennen (junioren)
veldrijden & mountainbike














1e plaats Wereldbeker veldrijden junioren U19 (Hoogerheide)
Deelname WK veldrijden (U19)
1e Belgisch kampioenschap MTB (U19)
1e Benelux kampioenschap MTB (U19)
3e Belgisch kampioenschap veldrijden
(U19)
2e Provinciaal kampioenschap veldrijden (U23)
8e Wereldbeker Bern (U23)
4e Wereldbeker Tabor (U23)
7e Wereldbeker Koksijde (U23)

2018 was voorlopig het beste jaar uit mijn
'carrière'. De overwinning in Hoogerheide
was voor mij de mooiste prestatie, mede
omdat dit de week voor het WK was, met
dezelfde tegenstand als op dat WK. Ook het
BK MTB was voor mij iets belangrijks. Enerzijds was dit mijn eerste titel ooit, ook brak
ik 3 weken voor het BK mijn sleutelbeen,
wat de overwinning alleen maar meer speciaal maakte. Als 1e jaars belofte liet ik in de
wereldbeker al opmerkelijke resultaten noteren. In december 2018 stond ik 3e in de
tussenstand van de wereldbeker.

Stef Anthonissen
Ik heb heel hard getraind om kampioen van
groot Brecht te worden op de weg en op de
MTB. Hierbij was het deelnemersveld heel
sterk met al dat sportief geweld van groot
Brecht. Met onder andere Geert Lauryssen
(sportman van het jaar 2017) … Het is eerst
en vooral een hele eer met hem samen te
kunnen rijden laat staan hem te kloppen
(op de weg).
Hierbij was het Wereldkampioenschap
Gran Fondo te Varese ook een mooie ervaring (3de WK), waar ik wel pech heb gekend (opstopping valpartij). Dit waren mijn
grootste uitblinkers van dit jaar.

Wielrennen (elite zonder contract)










Deelname UCI Gran Fondo World Series (Varese/Italië):

Mijn categorie: 185e plaats van
260 deelnemers

Totaalklassement: 790e plaats
van 1835 deelnemers
1e plaats: wedstrijd wielrennen weg
(Mastentop)
1e plaats: MTB wedstrijd (De Merel)
1e plaats ploegentijdrit Wuustwezel
1e plaats Duatlon Loenhout (deelname
in Duo)
Kwalificatierit om naar het WK te gaan
(Luxemburg) 91e van 357

Sportman
Steven Bogaerts













Stijn Rombouts












1e plaats Provinciaal kampioenschap
individuele dressuur klasse L2
1e plaats Nationaal kampioenschap
individuele dressuur klasse L2
1e plaats Provinciaal kampioenschap
individuele dressuur klasse Z1
2e plaats Nationaal kampioenschap
individuele dressuur klasse Z1
in de klasse Z1: 7 van de 8 gewestelijke
wedstrijden gewonnen
in de klasse L2: 6 van de 8 gewestelijke
wedstrijden gewonnen

Hel van Kasterlee: 6e plaats algemeen 1e plaats mannen +40
Hammer nutrition crossduatloncircuit
tussenstand: 2e alg - 1e veteraan
Duatlon Brecht : 4e alg - 1e veteraan
Duatlon Lichtaart : 3e alg - 1e veteraan
Duatlon Reusel : 12e alg - 2e veteraan
Duatlon Wuustwezel : 7e alg - 2e veteraan
Halve marathon Lier : 6e/332
Sprinttriatlon Oostmalle : 7e/209

Duatlon

Als voorzitter en mede oprichter van sportclub BIR hebben we op enkele jaren tijd een
90 tal actieve Brechtse leden die we allemaal aan het sporten hebben gekregen,
ongeacht het niveau. Ook ben ik trots op
onze wedstrijd Biratlon die volgend jaar
voor de vijfde maal zal plaats vinden en al
een bekende naam is in de triatlonwereld.

Paardensport—dressuur

Ik heb een geweldig seizoen gehad. Elke
wedstrijd kwam ik thuis met minstens 1
overwinning, de provinciale en nationale
titels waren dan ook de kers op de taart.

Sven Lenaerts

Triatlon



Vorig jaar heb ik 5 weken in het ziekenhuis
gelegen, maar nooit opgegeven & blijven
doorzetten! Met als gevolg dat ik me dit
jaar heb kunnen kwalificeren voor het wereldkampioenschap EN ook heb deelgenomen!





72e plaats Ironman World Championship 70.3 South Africa
Ironman 70.3 Mallorca (kwalificatie
voor wereldkampioenschap)
Ironman Hamburg

Sportman
William De Smet





Yelte Van Croonenborch









5e plaats Regionaal kampioenschap
1e plaats Provinciale kampioenschap
U21
3e plaats Provinciale kampioenschap
+21
3e plaats op de Provinciale ranking
1e plaats Bekers der kempen
1e plaats Beker van de fruitstreek

1e plaats Enoshima Olympic Week
(Japan)
17e plaats op de World Cup Final

Zeilen (Laser Standaard)

Ik behaalde een eerste plaats op het Olympische vaarwater voor 2020. Ook op het
Olympische vaarwater voor 2024 zette ik
een goede prestatie neer met de beste zeilers in de wereld. Elke dag ben ik bezig om
beter te worden dan mezelf de vorige dag.
Daar maak ik ook veel opofferingen voor
zoals weinig tijd hebben voor vrienden, niet
uitgaan en niet drinken. Ik wil naar die
Olympische Spelen gaan en ik ga daar dan
ook alles aan doen wat er voor nodig is. Ik
blijf gewoon hard werken, ook al is er niemand aan het kijken.

Judo (-60 kg)

Yelte is een opkomend talent in de lichtgewichten. Op regionaal niveau wint hij geregeld verschillende wedstrijden. Dit jaar was
de kers op de taart: hij heeft zijn zwarte
gordel behaald. Hiervoor heeft hij over enkele jaren 10 punten (met gewonnen wedstrijden) moeten verzamelen en een examen
voor de commissie van de VJF afgelegd. Dit
is iets waar vele judoka's van dromen.

Zenno Bollen
Waarom ik? Omdat ik al heel lang bezig
ben en met de jaren groei. Ik heb me opgewerkt tot Elite bij de Vlaamse karate federatie. School , sport & uitgaan (fun), het is
niet altijd simpel om een evenwicht zoeken
om dit alles te combineren. Maar het lukt
me toch allemaal. Ik doe mijn sport met
veel plezier en passie. Vorig jaar stonden,
buiten de gewone wedstrijden in de Benelux, ook Bulgarije en Tjechië op het programma, wat een enorme ervaring was. In
2019 mag ik mee doen aan de wedstrijden
in Umag Croatie (in juli) en Cyprus (in april)
waar ik enorm naar uitkijk.

Karate (juniors)











1e plaats Internationale cup karate
(Sittard/Nederland)
1e plaats vlaams kampioenschap
1e plaats Matitoschi Kachi Tropy te
Ninove
1e plaats Zipangu dojo te Neerpelt
1e plaats Open luxemburg te
Differdange
1e plaats Banzai-cup te Berlijn

G-Sport(st)er
Christophe Janssen



Eveline Van Looveren







Belgisch kampioen dressuur
5e plaats op de World Games (Tryon/
Amerika)
1e plaats wedstrijd in Duitsland
2e plaats wedstrijd in Nederland

Gouden medaille op de Special Olympics Belgium

Paardrijden - dressuur

Vroeger wou ze internationale jumpingamazone worden. Tot die val in 2000. Ze lag drie
maanden in een coma, maar vond dankzij
de paarden haar levenslust terug. Eveline is
blijvend verlamd en moet nog vaak naar een
kinesist om haar lenigheid te onderhouden.
Eveline leverde in 2018 een knappe prestatie op de World Games alsook in meerdere
internationale wedstrijden.

Tafeltennis
Christophe speelt al enkele jaren tafeltennis
bij dagcentrum De Oever. In 2018 nam hij
deel aan de Special Olympics Belgium waarvoor hij naar Moeskroen reisde. De Special
Olympics is een organisatie die wedstrijden
organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Door zijn deelname krijgt
Christophe meer zelfvertrouwen, maakt hij
nieuwe vrienden en gaat zijn conditie vooruit. Het motto voor alle Special Olympics
evenementen is steeds: "meedoen is belangrijker dan winnen". Alle deelnemers winnen
een mooie medaille! Christophe wil met zijn
kandidatuur graag de G-sport wat meer
onder de aandacht brengen.

Sportploeg
Dames (judoclub Hirano)



Judo

2e plaats Callantcup (afdeling 2)
Vorig jaar droomden de dames ervan om
net als de heren een medaille te halen. Er
werden zelfs weddenschappen afgesloten.
Dus dit jaar waren de dames supergemotiveerd. Met vele trainingen hebben de dames een 2e plaats op het podium dik verdiend. Dit is natuurlijk GEWELDIG, FANTASTISCH, PRACHTIG, SUPERPRESTATIE!!!

Dames 25p (TC De Merel)



Belgisch kampioen Interclub Tennis
Dames 25 punten

Tennis

Wij zijn 5 vriendinnen, allen jonger dan 23
jaar en hebben hard gestreden voor de titel.
Zowel op als naast het veld was het altijd
feest. Het ging er altijd sportief en fair aan
toe, zowel wijzelf als onze tegenstanders
hebben genoten van iedere ontmoeting. We
hebben gedurende verschillende maanden
elk weekend alles gegeven en kwamen in
september uit in de kwartfinale van België.
We kregen veel steun van een grote groep
supporters. Op 29 september zijn we samen
Belgisch kampioen geworden in onze reeks.

De beren van Brecht
(judoclub Hirano)
Na vorig jaar te promoveren naar 2e afdeling hebben ze ook dit jaar verrassend een
prachtig resultaat behaald. De beren van
Brecht hebben de 2e hoogste podiumplaats
veroverd. In de verschillende gewichtscategorieën heeft iedereen het beste van zichzelf gegeven. Door hun verschillende cluben provinciale trainingen, stages vormen ze
een hechte groep en kunnen ze elkaar naar
een hoger niveau brengen. Veel lol en plezier zorgen ervoor dat er een goede ontspannen sfeer is in de ploeg.

Judo





2e plaats Callantcup (afdeling 2A)
3e plaats Prijs der Noorderkempen
2e plaats Tornooi in Lummen

Sportploeg
Reserven A (K Brecht SK)



The green puffins





Bekerwinnaar KVV dameszaalvoetbal
(Futsal)
2e plaats competitie

Kampioen gewestelijke reserven
reeks D

Zaalvoetbal dames

De Green Puffins zijn in het seizoen 2018
voor een 2e keer bekerwinnaar vrouwenzaalvoetbal geworden. Voetbal is voor ons
team plezier, ontspanning, sportiviteit en
competitie! Maar wij proberen onze werking zo duurzaam mogelijk te houden, met
oa een verantwoorde outfit & een fairtradevoetbal!

Voetbal

Het behalen van deze kampioenstitel was
een mooi afscheidscadeau voor trainer Mario Segers. Een voorsprong van 20 punten in
het eindklassement is mooi en zeker niet
alledaags.

Coolste sportclub
Dansgroep Syrah

Dans

Dansgroep Syrah: de grootste familie van
Sint-Job. Al 20 jaar lang zijn wij the place to
be voor iedereen die graag danst. We zijn
ondertussen uitgegroeid tot een dansgroep
met maar liefst 450 leden van jong tot oud.
We vinden het dan ook heel belangrijk dat
iedereen zich thuis voelt bij ons, dit natuurlijk zonder de kwaliteit van de lessen uit het
oog te verliezen!

Sportief paaldansen

Go Pole

Paaldansen is SPORT, DANCE en FUN!
GoPole combineert deze drie perfect.

Judoclub Hirano Brecht

Zoals je kan zien in het filmpje is judoclub
Hirano Brecht zowel letterlijk als figuurlijk
de ‘coolste sportclub van Brecht’. Bij -40°C
hebben we een training georganiseerd om
de ‘koelste’ en daarna in de club de
‘warmste’ sportclub te zijn. Met een 20-tal
vrijwilligers (trainers, bestuursleden, poetshulp, tappers,…) staan we iedere week
paraat om ervoor te zorgen dat we de tofste club zijn.

Judo

De judoka’s trainen in verschillende
groepen op maat van iedereen. Ook al
is judo een individuele sport toch hebben we zeer hechte band in onze club
gecreëerd Voor een gezellige babbel
komen ouders graag naar de cafetaria
en kunnen ze ook hun judoka’s zien
sporten. De ‘coolste sportclub van
Brecht’ is judoclub Hirano Brecht. Het is
een club, waar iedereen zich thuis voelt.

Coolste sportclub
Loopvereniging de Kleipikkers
Joggen is de laatste jaren een zeer populaire
sport geworden en kan vrijwel door iedereen beoefend worden mits een juiste
starttraining en voldoende wilskracht om
regelmatig te blijven lopen.
Elke geoefende runner zal het beamen, eens
je de microbe te pakken hebt, laat het je
niet meer los! Elke keer als je een parcours
hebt afgelegd, voel je jezelf weer super in je
vel. Vraag het maar aan de dokter, het is de

Joggen

Op zondag 9 juni 2019, is het voor de
8ste keer dat wij, ‘de kleipikkers’ een
stratenloop organiseren in SintLenaarts.

beste remedie tegen stress en vele andere

kwaaltjes. Vandaar ook het succes van de
vele stratenlopen in onze streek.

Seniorensport

Neos Sportos

Ons verhaal begon jaren gelden op de Sporteldag en is uitgegroeid tot een wekelijks
terugkerende gezellige namiddag voor onze
senioren.
In beweging blijven is voor onze gezondheid
onontbeerlijk en wanneer dit gebeurt in een
goede verstandhouding en gepaard gaat
met een hoop plezier, zowel tijdens als na
de match, is dat dankbaar meegenomen.

Ponyclub LRV Sint Leonardus
Sint Lenaarts
Bij ponyclub LRV Sint Lenaarts zijn kinderen
van 6 tot 16 jaar welkom met hun pony om
samen een leuke sportieve tijd te beleven.
Er wordt in de zomermaanden wekelijks
getraind voor de acht- en viertallendressuur onder de deskundige begeleiding van
3 commandanten. Tijdens deze training is
er aandacht voor zowel de groeps- als individuele vorderingen. Dit heeft in 2018 geleid dat ALLE leden geselecteerd werden
voor het Nationale kampioenschap! Het
achttal ging hier zelfs met het goud naar
huis!

Paardrijden

Er is haast geen enkele training die niet
wordt afgesloten door een spelmoment met
of zonder pony, het leeftijdsverschil van
onze leden (6 tot 16 jaar) vormt hier geen
enkele barrière .
Naar het jaarlijks ponykamp wordt steeds
uitgekeken. Sport, spel en vooral véél plezier zijn de succes ingrediënten.

