
Sportman 

William De Smet 

Zeilen (Laser Standard) 

 

“2017 is een jaar waarin ik veel progressie 

heb gemaakt. Op het EK steeg ik van een 

60ste plaats in 2016 naar een 18de plaats 

in 2017. Ook op de World Cups stegen 

mijn resultaten gemiddeld met 10 plaat-

sen. Tijdens het WK was ik helaas de hele 

week ziek waardoor dat resultaat 80ste 

was op een deelnemersveld van 150. 

Ik zeil gemiddeld 250 dagen per jaar in het 

buitenland voor wedstrijden en trainings-

stages. Volgende zomer moeten we op het 

WK in Denemarken België plaatsen voor 

deelname aan de Olympische Spelen, 

waar ik enorm naar uitkijk. Momenteel sta 

ik op de 52ste plaats op de Wereldranking.  

Naast het zeilen train ik ook dagelijks fy-

siek. Zeilen is voor mij een passie; het is 

mijn leven.” 

Geert Lauryssen 

Duatlon/Triatlon  

 18de plaats EK Barcelona 2017  

 26ste plaats World Cup, Japan  

 27ste plaats Olympic Week, Japan  

 24ste plaats Final World Cup, Spanje  

 26ste plaats Delta Lloyd Regatta,  

Nederland  

 37ste plaats Olympic Test Event,  

Denemarken  

 Genomineerd voor Belgische Yach-

ting Awards 

 Vice Belgisch Kampioen Offroad 

Duatlon en Triatlon  

 2de plaats Hel van Kasterlee  

 2de plaats BK Crossduatlon 

 8ste plaats Xterra België 

 2de plaats BK Crosstriatlon 

 1ste plaats Sterke Peer Triatlon 

Wuustwezel (individueel en trio’s) 

 1ste plaats Den Halven van Damme  

 1ste plaats Crossduatlon Maastricht & 

Wuustwezel (7de jaar op rij) 

 17de plaats EK Crosstriatlon  

Denemarken (Pro) 

Een vriend: “Elias is al sinds zijn 7 jaar bezig 

met mountainbiken en heeft al heel wat 

sterke prestaties geleverd. In het kleine 

mountainbike-wereldje kent men hem door 

zijn prestaties op extreem zware of lange 

parcours en door de gps-tracks die hij zelf 

uitstippelt en online beschikbaar stelt aan 

andere mountainbikers. Dit alles gebeurt 

bovenop een full-time job, volledig als  

hobby.  

Voor zijn sportdiscipline is vanuit de media 

weinig of geen belangstelling en daar bo-

venop rijdt hij de meeste wedstrijden in het 

buitenland. Daarom zou het leuk zijn als hij 

eens een 'officiële' erkenning krijgt voor 

hetgeen hij gerealiseerd heeft, ook al zoekt 

hij zelf absoluut niet naar aandacht. Maar 

ik denk wel dat het hem plezier zou doen!” 

Elias Van Hoeydonck 

Mountainbike (Marathons/Endurance) 

 1ste plaats WK 24 uren MTB 2017 

(categorie 30-34 jaar) 

 11de plaats WK 24 uren MTB 2017 

(overall)  

 1ste plaats Alta Via Stage Race 

(meerdaagse wedstrijd, cat. -40j) 

 3de plaats Ironbike Italië (meerdaagse 

wedstrijd, cat. -40j) 

 11de maal Transbelgië Noord-Zuid 

375km non-stop mountainbike uitge-

reden 

 Les 7 Majeurs (non-stop rit met 

koersfiets over 350km en 7 cols) fi-

nisher in 20u 



Sportvrouw 

Daniella Stegner 

Boogschieten (Junior)  

“Na de geboorte van mijn 2 kindjes Seppe 

(2010) en Tibo (2011) ben ik in 2016 terug 

gestart met triatlon. Ik heb de smaak terug 

te pakken gekregen en in 2017 heb ik de lat 

wat hoger gelegd door deel te nemen aan 

de Ironman van Maastricht.  

Dit was een jeugddroom en de voorberei-

ding ging verliep beter dan verwacht. In 

Maastricht heb ik met mijn wedstrijd mezelf 

verbaasd en een 1ste plaats in mijn age-

group behaald waarmee ik gekwalificeerd 

was om deel te nemen aan de Ironman 

van Hawaii. De wedstrijd in Hawaii is een 

hele ervaring geweest. De omstandigheden 

(hitte en wind) maakten er een hele uitput-

tingsstrijd van. Toch heb ik met een goed 

gevoel de finish kunnen bereiken. 

Believe anything is possible!” 

“Ik werk als sportief persoon al jaren 

hard om dit niveau te behalen en wil 

het goede voorbeeld geven aan onze 

jeugd van XAT. Dankzij deze viering 

laat ik zien aan onze jeugd dat sporti-

viteit en fairplay belangrijk zijn en dat 

dit ook beloond wordt.” 

Karen Steurs 

Triatlon (lange afstand) 

 1ste plaats BK 2017  

(lange afstand 70m) 

 2de plaats Vlaams Kampioen-

schap 2017 (in- en outdoor) 

 2de plaats Provinciaal Kampioen-

schap (lange afstand, outdoor) 

 1ste plaats Ironman Maastricht 

 1ste plaats Halve Triatlon  

Brasschaat 

 24ste plaats Ironman Hawaii 2017  

(wereld, 35-40j) 

“Een druk beroepsleven (hoofd Cardio 

Turnhout) en gezinsleven weerhouden 

me er niet van zoveel mogelijk te trai-

nen en stages te volgen.” 

Marian Roelen 

Shotokan Karate (Kata) 

 1ste plaats BK Mortsel 2017  



G-Sport 

Kristof Michielse 

Wielrennen (MC4) 

“Vroeger wou ze internationale jum-

pingamazone worden. Tot die val. In 

2000 Ze lag drie maanden in een co-

ma, maar vond dankzij de paarden 

haar levenslust terug en ging ondanks 

alles in 2016 zelfs naar de Paralympi-

sche Spelen in Rio.  

Eveline is blijvend verlamd en moet 

nog vaak naar een kinesist om haar 

lenigheid te onderhouden. “ 

 

“Een dressuurproef duurt maar vijf mi-

nuten. Het is in die vijf minuten dat ik 

het moet waarmaken.”  

“Kristof heeft een heel zwaar ongeval 

gehad waardoor hij enkele weken in de 

coma lag. Zijn leven heeft aan een 

zijden draadje gehangen. Hij heeft alles 

terug moeten leren: stappen , lopen, 

praten, fietsen. Het heeft meer dan een 

jaar geduurd eer hij opnieuw op een 

fiets zat. Nu kan hij met onze club 

(pedaalridders) terug volgen aan een 

gem. van soms 32km/u. Het is nu al 

enkele jaren geleden en hij maakt nog 

steeds progressie. Hij wil zich selecteren 

voor de Paralympische Spelen van 

Tokyo 2020.” 

Eveline Van Looveren 

Paardrijden - dressuur 

2de plaats BK Deurne 2017  

Belgisch Kampioen Dressuur 2017 

  

 



Sportbelofte 

Maurien Adriaensen (11) 

Judo (U13) 

“Dit jaar was een zeer succesvol jaar 

met heel goede uitslagen in de dres-

suur, waar we de oefeningen zo goed 

mogelijk zonder fouten verwezenlijkten. 

Het vraagt dus heel veel training om 

volledig één te zijn met haar pony Ra-

na. Ze stond maar liefst 7 keer op het 

hoogste schavotje!” 

“Judo is voor mij een sport en spel 

waarbij je elkaar probeert te bekampen 

door elkaar uit evenwicht te krijgen om 

zo de ander te kunnen werpen. Zelf 

probeer je niet uit balans te raken en 

niet geworpen te worden. Door correct 

te leren vallen, voorkom je pijn en 

kwetsuren.” 

Anouk Rombouts (12) 

Paardrijden - dressuur pony’s (DB1) 

 2de plaats Provinciale Ranking 

2017 

 Gewestelijk kampioen 2017  

 1ste plaats Provinciaal Kampioen-

schap  

 5de plaats Nationaal Kampioen-

schap 

 1ste plaats Provinciale Dressuur-

dag 

 1ste plaats Gewestelijk 

 Julie Van den Bosch (12) 

Zwemmen (Benjamin) 

 2de plaats Belgisch  

Jeugdkampioenschap 

 Provinciaal:  

 1ste plaats 200m rugslag 

 1ste plaats 100m rugslag 

 2de plaats 100m vlinderslag  



Sportploeg 

Antwerp U19 G1 (Girls) 

Royal Antwerp Hockey Club 

 

Hockey 

1ste op BK Mechelen 2017 (eredivisie) 

De Beren van Brecht 

Judoclub Hirano 

 

Judo 

1ste plaats Vlaamse Interclub (3de afdeling) 

“De jeugd heeft de toekomst!! Dit meisjeselftal speelt al bijna 

10 jaar hockey (in deels wisselende samenstelling), traint 3x 

per week en speelt matchen door heel België in weer en 

wind. Outdoor teamsport verbroedert, en beter: verzustert!! 

Dat een dergelijke trainings-effort uitmondt in een nationale 

titel (voor sommigen al de 2e) is super, en blijft een unicum 

te midden van de jeugdploegen van Antwerp Hockey.” 

“Judo is een individuele sport, maar ook als ploeg is er com-

petitie, waar men strijdt in verschillende gewichtscategorieën 

als team. Hierdoor wordt in onze club de teamspirit ver-

hoogd en trekken we elkaar op naar een hoger niveau. We 

beleven er veel plezier en lol aan.” 

Tennisclub Ter Breme 

 

Tennis (200 punten reeks) 

1ste plaats Kampioenschap van Antwerpen 

Halve Finale Belgisch Kampioenschap 

“Leuke vriendenploeg uit Brecht die al enkele jaren mooie 

prestaties in het Heren Interclub neerzet op een relatief hoog 

niveau (200 punten reeks).” 


