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Gent huldigt sportief talent van eigen bodem
tijdens Sportawards

Jaarlijks reikt de Stad Gent op de Sportawards zes trofeeën uit aan Gentse
sporters en sportorganisaties die zeer goed presteerden tijdens het voorbije jaar.
1.522 Gentenaars brachten dit jaar hun stem uit. Bashir Abdi werd verkozen tot
sportman van het jaar, Griet Hoet tot sportvrouw van het jaar. De 'Lifetime
Achievement award' gaat naar Marcel Van Laecke.
Per trofee was er een keuze uit een een shortlist van drie kandidaten, die door een jury werd
samengesteld op basis van de vele inzendingen. De jury kende daarnaast de 'Lifetime
Achievement award' rechtstreeks toe aan de man of vrouw die met zijn of haar carrière mee de
sportieve uitstraling van de Stad Gent heeft bepaald.

'Gent is met meer dan 1.000 actieve clubs al een sportieve stad, maar we
willen nog meer Gentenaars aan het bewegen krijgen. Sportclubs en gekende
sporters extra in de kijker zetten, zoals met deze awards, kan daar alleen
maar bij helpen.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

De Laureaten
De sportawards werden deze editie uitgereikt aan volgende laureaten:
Gentse sportman van het jaar: Bashir Abdi (atletiek - afstandsloper)
Gentse sportvrouw van het jaar: Griet Hoet (tandemrijden)
Gentse sportvereniging van het jaar: Handbalclub Don Bosco Gent (handbal)
Gentse jongere van het jaar: Nina Sterckx (gewichtheffen)
Gents jeugdteam van het jaar: Koninklijke Cano Club (kajak)
Sport & community trofee: Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent
De 'Lifetime Achievement award' ging naar Marcel Van Laecke (schermen):
2 x Belgisch kampioen (1972 – 1978)
6 x Belgisch militair kampioen
Meerdere malen Belgisch kampioen per ploeg degen
Bronzen medaille op militaire wereldkampioenschappen per ploeg
7 nationale selecties voor de wereldkampioenschappen degen
Beste plaats op wereldkampioenschap: 2 x top 48
Winnaar van een tiental internationale tornooien
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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