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Sportlaureatenviering 
Vrijdag 17 januari 2020 

 
 

Locatie Gildenhuis 

  Beerstraat 54  
  2450 Meerhout 
 
 

Programma 
 
 

19.30 uur Zaal open 
 
20.00 uur Optreden 
 
20.05 uur Verwelkoming  
 
20.20 uur Kampioenen van Meerhout  
 
20.30 uur Huldiging sportvrijwilligers en sportverdienstelijke 
 
21.00 uur Huldiging sportmeisje, sportjongen en sporter met beperking 
 
21.25 uur Optreden 
 
21.30 uur Huldiging sportvrouw, sportman, sportploeg en sportvereniging 
 
22.00 uur Uitreiking persprijs 
 
22.05 uur Dankwoord 
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Samenstelling van de sportjury 
 
 
Mevr. Margo Brants   –  Sportpromotor Laakdal 
Mevr. Ann Esch   –  Coördinator vrije tijd en welzijn  Mol 
Dhr. Ben Martens   –  Sportfunctionaris Kasterlee 
Dhr. Hans Cools    –  Sportfunctionaris Retie 
Dhr. Guy Van den Boer   –  Sportfunctionaris Dessel 
Mevr. Chantal Beylemans –  Sportfunctionaris Balen 
Dhr. Kurt De Hondt  –  Sportclubondersteuner Geel 
 
 

Samenstelling van de persjury 
 
 

Dhr. Willy Maes    - Het Laatste Nieuws (voetbal) 
Dhr. Bart Hermans   - Het Laatste Nieuws (voetbal) 
Dhr. Rudy Nuyts    - Het Laatste Nieuws (voetbal) 
Dhr. Wim Ruts    - Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad (sport) 
Dhr. Jan Mermans   - Erelid Radio Mol (sport) 
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Verloop van de Laureatenviering 
 

Presentatie door Eddy Van den Bergh en Jean Eyckmans 
 
Fotografie door Fotoclub Focus 
 
 
19.30 uur Onthaal 
 
20.00 uur Optreden 
 
20.05 uur Verwelkoming 
  Toespraak Bart Cambré, voorzitter van de sportraad 
  Toespraak Roger Verheyen, schepen van sport 
 
20.20 uur Huldiging Kampioenen van Meerhout 
 
20.30 uur Huldiging sportvrijwilligers en sportverdienstelijke 
 
21.00 uur Viering sportlaureaten 
  Sportmeisje 
  Sportjongen 
  Sporter met een beperking 
 
21.25 uur Optreden 
 
21.30 uur Viering sportlaureaten 
  Sportvrouw 
  Sportman 
  Sportploeg 
  Sportvereniging 
 
22.00 uur Persprijs 
 
22.05 uur Dankwoord 
  Sporters van Meerhout 
  Sportjury 
  Persjury 
  Artiesten van optredens 
  Sponsors: Nike, Exxon Mobil en Sport Vlaanderen 
  Sportraad 
  Gemeentebestuur 
  Fotoclub Focus (door Bart Cambré) 
  Presentatoren (door Bart Cambré) 
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HULDIGING DOOR HET GEMEENTEBESTUUR 

 
 
 

KAMPIOENEN VAN MEERHOUT 
 
Kampioen van Meerhout kegelen 

Kegelclub De Gaffel 

Jan Verbaendert 
 
Algemeen Kampioen van Meerhout  'Halve Fond' 

Duivenmaatschappij Verbroedering Meerhout vzw 

François Huybrechts 
 
Algemeen Kampioen van Meerhout 'Snelheid' 

Duivenmaatschappij Verbroedering Meerhout vzw 

Jos Adami 
 
Kampioen van Meerhout vissen 

Vissersclub KWB-Berg 

Dean Suy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
SPORTVRIJWILLIGERS 2019 

 
 
 

Ludo Van Genechten 

 Visclub KWB-Berg 

 Onderhoud vijver, gras maaien, klusjes in de kantine 

 Vrijwilliger sinds 2000 
 

Ludo maait het gras, herstelt de dijken, vernieuwt de deuren en kasten als ze stuk zijn, … 
Hij is een duiveltje doet al. 

 
 
Wim Leeuws 

 FC Den Eik 

 Penningmeester 

 Vrijwilliger sinds 2004 
 

Wim heeft zich als jonge speler al heel snel ingezet als actief bestuurslid. Later heeft hij ook 
de taak van penningmeester/kassier op zich genomen. Wim is bijna altijd aanwezig op de 
maandelijkse bestuursvergaderingen. Hij zorgt daarnaast ook voor het aanleveren van de 
noodzakelijke materialen tijdens de evenementen (barbecue, voetbaltornooi), zoals tenten, 
kookpotten, ... 
 
Wim is zo begaan met het eerlijk verloop van de financiële kant van de zaken dat hij het 
een keer presteerde om zijn inschrijving voor de jaarlijkse reis twee maal te betalen. De 
tweede keer weliswaar op de vergadering, de ochtend na een nachtje flink doorzakken. 
Hierdoor viel de fout in zijn nadeel al snel op en kon dit gelukkig terug rechtgezet worden. 
 
 

Jozef Rens 

 K Berg en Dal VV 

 Scheidsrechter 

 Vrijwilliger sinds 9 maart 1959 
 

Jozef Rens is aangesloten bij Berg en Dal sinds 9 maart 1959. Tijdens het arbitreren heeft 
hij in zijn scheidsrechtercarrière wel wat anekdotes meegemaakt … 

 
 
Jozef Maes 

 K Berg en Dal VV 

 Bestuurslid 

 Vrijwilliger sinds 26 mei 1975 
 

Jozef Maes is aangesloten bij Berg en Dal sinds 26 mei 1975. Jozef deed al vele klusjes 
voor de club. Hij is bestuurslid en is altijd bereid om te helpen. 
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SPORTVERDIENSTELIJKE 2019 

 
 
 

Peter Convens 
 

Peter is 51 jaar oud en woont al 24 jaar in Meerhout.  
 
Hij was aangesloten in een tennisclub en op het einde van het seizoen werd er een fitheidstest 
gedaan. Daaruit bleek dat hij een beetje te zwaar was. "Ik ga daar iets aan doen" zei Peter en 
hij begon te lopen. Na een paar weken kwam hij thuis en zei "ik ga trainen voor een marathon, 
dan heb ik een doel om te lopen". Het werd de gulden sporenmarathon in Brugge op 6 juli 1997. 
Peter liep die marathon uit in 3u30. 
Hij kwam op de Grote Markt aan … stikkapot. Hij ging op een bankje zitten en zei "dit is 
zottekesspel, dit doe ik nooit meer". Maar na een paar weken rust, kwam de goesting om te 
lopen weer terug. Hij is bij een loopclub gegaan en heeft daarna nog 71 marathons gelopen. 
 
De KVLV van Meerhout wilde een 'start to run' organiseren. Voorzitster Rosa Gielis vroeg aan 
Peter of hij die lessen niet wilde begeleiden. Hij heeft daar niet lang over moeten nadenken en 
in maart van dat jaar (2005?) zijn de looplessen gestart. Peter heeft dat jaren gedaan (tem 
2018) met in 2006 een record aantal deelnemers van 240 inschrijvingen. Peter spoorde dus 
heel wat beginnende en ervaren sporters in Meerhout aan om te lopen. In 2019 gaf hij de fakkel 
als hoofdtrainer van het 'start to run' verhaal door aan Gert Rens. 
 
Drie jaar geleden werd er in Mol een loopclub opgericht, het Jog en Marathon Team Mol (JMT 
MOL), waar Peter voorzitter van is. 
 
Sinds een paar jaar organiseren Peter en zijn JMT team mee de Engstraatjogging, samen met 
de Sportraad, K Berg en dal en de Vrije Vissers. 
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SPORTLAUREATEN 2019 

 
 
 

Sportmeisje van Meerhout 2019  (-18 jaar) 
 

Liyane Wouters 
 Sportclub: Cheerfactory Geel 
 Sport: Cheerleading 
 Discipline: Mini Pomdance 
 Trainer/Coach: Ils Voets, Vroni Van Roy 

 
PRESTATIES: 

 Belgisch kampioen met de groep 'De Blue Wings' in de mini pomdance 
 

Het is toch een grote uitdaging om als 5 jarig meisje samen met je groepje voor een heel 
groot publiek op te treden en het op te nemen tegen andere groepen. 
Dit allemaal terwijl ze eigenlijk daarvoor nog maar 1 keer hadden opgetreden voor een 
publiek, tijdens de pauze van het voetbal in Geel.  
 
Ze hadden een mooi en leuk dansje en hebben dit heel goed uitgevoerd. Daarvoor zijn ze 
ook beloond geweest met goud op het Belgisch kampioenschap. 

 
 

Vitany Wouters 
 Sportclub: Cheerfactory Geel 
 Sport: Cheerleading 
 Discipline: Pomdance 
 Trainer/Coach: Vroni Van Roy 

 
PRESTATIES: 

 4de plaats Belgisch kampioenschap junior Pomdance 
 

Vitany is 4 jaar geleden gestart als Cheerleadster toen de club Cheerfactory in Geel werd 
opgericht. Ze is gestart bij de Blue Angels maar ondertussen door haar leeftijd zit ze bij de 
Blue Shadows. 
 
Ze heeft samen met haar groep een heel goede prestatie neergezet op het BK maar de 
concurrentie was heel zwaar. Toch hebben ze een mooie vierde plaats behaald. 
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Frauke Meurkens 
 Sportclub: TC Laakdal 
 Sport: Tennis 
 Discipline: Enkelspel 
 Trainer/Coach: Bart Thijs, Frederik Cuynen 

 
PRESTATIES: 

 14 tornooien gewonnen waaronder 2 sterren tornooien 

 2de geëindigd in ranking België 

 Masters gewonnen in Tessenderlo 

 2de in Limburgs kampioenschap 

 Clubkampioen 2019 in TC Laakdal 
 
Frauke spendeert haar volledige vrije tijd aan haar sport: trainen, wedstrijden, enz. 
 
Ze traint steeds met volle goesting en zet alles op alles voor het tennis. 
 
Om deze inzet te belonen en om in 2020 weer even gemotiveerd van start te gaan, werd 
deze kandidatuur ingediend.  

 
 

Marit Leysen 
 Sportclub: Looise AV 
 Sport: Atletiek 
 Discipline: 60m sprint, verspringen 
 Trainer/Coach: Ferdy Hoobergs, Rik Didden 

 
PRESTATIES: 
  

 Indoor: Provinciaal kampioen Limburg 60m 

 Indoor: Provinciaal kampioen Limburg verspringen 

 Outdoor: Provinciaal kampioen Limburg 80m 

 Outdoor: Provinciaal kampioen Limburg 150m 

 Clubrecord Looise AV 60m 8sec.10 

 Indoor: 3de jaarprestatie op de 60m 

 Indoor: 3de jaarprestatie op de 150m 

 Indoor: 5de jaarprestatie bij verspringen 

 Outdoor: 5de jaarprestatie op de 80m 
 

Als eerstejaars Miniem moest Marit het afgelopen seizoen het steeds opnemen tegen meisjes 
die een jaar ouder zijn. Toch heeft ze puike prestaties geleverd.  
 
Indoor heeft ze 9 van de 12 keer gewonnen op de 60m. Outdoor ging de afstand dit jaar 
omhoog naar 80m. Ook hier kon ze tegen de meisjes die ouder waren toch goed stand houden. 
 
Op het BK kon Marit zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. Ondanks een kwetsuur 
opgelopen in de reeksen, liep ze toch naar een 5de tijd. Voor de finale moest ze spijtig genoeg 
verstek geven. De opgelopen kwetsuur heeft hier roet in het eten gegooid, op weg naar een 
quasi zekere medaille.  
 
Ondertussen is Marit hard aan het werken om terug de competitie op te nemen en een gooi te 
doen naar enkele mooie prestaties en bijhorende titels in het aankomende seizoen. 
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Benthe Leysen 
 Sportclub: Looise AV 
 Sport: Atletiek 
 Discipline: Speerwerpen, discuswerpen en polsstokspringen 
 Trainer/Coach: Kenny Peetermans en clubstrainers Looise AV 

 
PRESTATIES: 

 Indoor: Provinciaal kampioen Limburg polsstokspringen 

 Outdoor: Provinciaal kampioen Limburg polsstokspringen 

 Outdoor: Provinciaal kampioen Limburg discuswerpen 

 Indoor: 2de plaats Provinciaal kampioen Limburg kogelstoten 

 Outdoor: 3de plaats Provinciaal kampioen Limburg speerwerpen 

 Outdoor: 4de plaats Belgisch kampioenschap speerwerpen 

 Outdoor: 9de plaats Belgisch kampioenschap discuswerpen 

 Clubrecord Looise AV polsstokspringen indoor 2m23 

 Clubrecord Looise AV 100m outdoor 13sec.62 
 
Benthe is de laatste jaren gestaag gegroeid in haar prestaties. Vooral de ietwat meer 
technische nummers liggen haar het best.  
 
Met haar palmares met 3 provinciale titels, een 2de en een 3de plaats, ook nog een 
uitstekende 4de en 9de plaats op het Belgisch kampioenschap, mag Benthe van een zeer 
geslaagd seizoen spreken.  

 
 
 
 
 

Sportmeisje van Meerhout 2019 (-18 jaar) 
 

1° plaats  Benthe Leysen 
2° plaats  Marit Leysen 
3° plaats  Frauke Meurkens 
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Sportjongen van Meerhout 2019  (-18 jaar) 
 

Leroy Van Den Nieuwenhuijzen 
 Sportclub: Seiwakai Goju Ryu Meerhout 
 Sport: Katare 
 Discipline: Kumité 
 Trainer/Coach: Rudi Lodewijckx , Kevin Van Laer, Johan Vandepaer, Jill Buntjens 

 
PRESTATIES: 

 1ste plaats (goud) op het Belgisch kampioenschap 2019 JKF 

 3de plaats (brons) op interclub BGKA Meerhout 
 
De karateclub wenst Leroy te motiveren omwille van zijn uitmuntende kwaliteiten in kumité. 
Leroy is tevens een bijzonder plichtbewuste karateka die geen training overslaat en zich 
steeds ten volle inzet. Dat heeft gerendeerd, met een 1ste plaats op het Belgisch 
kampioenschap. Nog straffer is dat dit zijn eerste wedstrijd was! 
 
 

Scott Jacobs 
 Sportclub: BMX 2000 Dessel 
 Sport: BMX 

 
PRESTATIES: 

 3de plaats BK 2019 

 1ste plaats op 3 Nations in Ahnatal Duitsland 

 2de plaats Vlaams kampioenschap 
 
 
 
 
 

Sportjongen van Meerhout 2019  (-18 jaar) 
 

1° plaats  Leroy Van Den Nieuwenhuijzen 
2° plaats  Scott Jacobs 
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Meerhoutse sporter met een beperking 2019 
 

Robbin Belmans 
 Sportclubs: G-basket Geel, Unified Basket Meerhout-Kempen, KBBC Zolder. 
 Sport: Basketbal 
 Discipline: G-Basketbal en Unified Basketbal 
 Trainer/Coach: Gilbert Windey 

 
PRESTATIES: 

 Goud op de Wereldspelen in Abu Dhabi 

 1ste plaats 3de provinciale Heren Limburg met KBBC Zolder 

 1ste plaats 4de afdeling Heren KAVVV met Unified Basket Meerhout-Kempen 

 Goud nationale spelen in St-Niklaas.  

 Goud internationaal tornooi in Treviso (Italie) en MVP van het tornooi  
+ de Fairplay beker van het tornooi. 

 Goud internationaal tornooi in Dessel 
 

Door omstandigheden was dit het moeilijkste seizoen dat Robbin ooit gespeeld heeft. 
Maar zoals een echte sportman heeft hij geantwoord op het veld en op het parket. 
Robbin heeft iedereen versteld doen staan van zijn inzet en doorzetting met als resultaat 
bij elke competitie en elk tornooi het hoogst te behalen resultaat. 

 

Jeff Groenen   
 Sportclub: Z Geel 
 Sport: Zwemmen 
 Discipline: G-zwemmen: vrije slag, aflossing en schoolslag 
 Trainer/Coach: Annelies Van Beylen en Gwen Groenen 

 
PRESTATIES: 

 Special Olympische Beveren 
1ste 100m vrije slag 
2de 200m vrije slag 
2de 50m schoolslag  
 

 BK Antwerpen 
1ste 100m vrije slag  
1ste 4x50m vrije slag aflossing  
2de 50m vrije slag  
3de 200m vrije slag  
5de 50m schoolslag  

 
Ondanks een schouderblessure heeft Jeff toch mooie resultaten behaald. Normaal traint Jeff 2x 
per week maar nu heeft hij 2 maanden stil gelegen omwille van zijn blessure. Jeff en zijn 
trainsters hopen er in 2020 weer te kunnen in vliegen. 
 
 
 

Meerhoutse sporter met een beperking 2019 
 

1° plaats  Robbin Belmans 
2° plaats  Jeff Groenen 
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Sportvrouw van Meerhout 2019 (+18 jaar) 
 

Lotte Lenaerts 
 Sportclub: DAP (Dressuur Arabische Paarden) 
 Sport: Paardensport 
 Discipline: dressuur 
 Trainer/Coach: Tom Lievens (LRV), Cindy Schuurmans (DAP) 

 
PRESTATIES: 

 Belgisch kampioen DAP met 'FA Monaco' in de proeven N1.1  

 Belgisch kampioen DAP met 'FA Monaco' in de proeven N1.5 

 Vice-kampioen met 'Dixie' op het provinciaal kampioensch LRV viertal midden 

 5de plaats met 'Dixie' op het nationaal kampioenschap LRV viertal midden   
 
De liefde voor het paardrijden is haar met de paplepel ingegeven. Reeds op zeer jonge leeftijd 
reed Lotte dressuurwedstrijden met haar C-pony (Bieke) bij de Kempische Regionale, om 
vervolgens met haar D-pony (Goban) de LRV-ponyruiters van Olmen te vervoegen. Reeds op  
dat niveau reed zij meestal in de prijzen 
 
Als volwassen ruiter/amazone met twee Arabische paardjes heeft zij de oversteek naar het  
DAP gemaakt en heeft dit jaar een mooi resultaat neergezet:  2 x Belgisch kampioen Arabische 
paarden met haar ruin FA Monaco, gefokt door Flaxman Arabians in Brecht, die zij pas sinds eind 
maart 2018 rijdt. 
 
Naast student aan de hoge school in Hasselt A1 verpleegkunde en jobstudent in WZC de Berk te 
Meerhout is Lotte ook actief speelster (opposite) van volleybalclub OVC Olmen in 3°provinciale,  
rijdend lid van de paardenvereniging LRV Meerhout en het DAP België. Het minst wat je kan 
zeggen is dat sport op competitief niveau wel degelijk in haar bloed zit.  Haar  grootste passie 
gaat  echter naar de paardensport. Haar grootmoeder zegt telkens ontroerd te worden als ze Lotte 
aan het werk ziet met haar favoriete combinatie 'Fa Monaco'.  Het is prachtig hoe paard en mens 
één kunnen worden door wederzijds vertrouwen, de juiste training en subtiele beheersing.   
 
 

Marina Hollandts 
 Sportclub: Kegelclub De Gaffel 
 Sport: Kegelen 

 
PRESTATIES: 

 Clubkampioen kegelen bij de vrouwen 
 
 
 
 
 

Sportvrouw van Meerhout 2019  (+18 jaar) 
 

1° plaats  Lotte Lenaerts 
2° plaats  Marina Hollandts  
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Sportman van Meerhout 2019  (+18 jaar) 
 

Wim Mertens 
 Sportclub: Biketeam Meerhout 
 Sportfederatie: Cycling Vlaanderen 
 Sport: Wielrennen 
 Discipline: Mountainbike 
 Trainer/Coach: Jesse Van Nieuwenhuise 

 
PRESTATIES: 

 Vlaams Kampioen 

 4de plaats op het BK in Houffalize 

 2de plaats op het provinciaal kampioenschap in Ravels  

 Flanders Cup: 
1ste in Tessenderlo 
2de in Rotem  
2de in Moerbeke Waas 
2de in Kessel 
2de in Ravels  
3de in Langdorp  
5de in Dessel  
14de in Lovendegem 
Eindklassement gewonnen en hierdoor bekroond tot  
VLAAMS Kampioen 

 3 Nations Cup: 
2de in Solingen  
5de in Beringen  
DNF in Houffalize en Saalhausen door materiaalpech 

 LCMT Houffalize (meerdaagse marathon): 
Stage 1: DNF 
Stage 2: 6de 
Stage 3: 8ste 

 ATB wedstrijden: 
2de in Herentals  
6de in Lichtaart  
7de in Olen  

 1ste in Open wedstrijd te Dessel  

 2de plaats in de aflossingskoers Kessel 

 Koersfiets 
3de plaats ploegentijdrit wtc Roland 
+ verscheidene wegkoersen bij de nevenbonden, maar geen 
ereplaatsen 

 
2019 is voor Wim een heel mooi jaar geworden met 11 podiumplaatsen, 2 overwinningen en de 
titel van VLAAMS kampioen.  
Ook op het Belgisch Kampioenschap heeft hij sterk gereden maar greep met een 4de plaats nipt 
naast het podium. Voor de rest reed hij een heel regelmatig seizoen met bijna allemaal 
podiumplaatsen.  
 
Het meest blij is Wim met de overwinning op het Vlaams kampioenschap waardoor hij volgend 
jaar het hele jaar in deze trui mag rijden. 
De Vlaamse titel probeert hij al enkele jaren na te streven en hij is heel trots om dit op zijn 40ste 
nog te kunnen bereiken terwijl hij het veelal moet opnemen tegen prille twintigers. 
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Wout Daniels 
 Sportclub: AVT Houthalen 
 Sport: Atletiek 
 Discipline: 5.000m & 10.000m 
 Trainer/Coach: Ruud Van Thienen, Jos Maes 

 
PRESTATIES: 

 1ste plaats Classic Tessenderlo 29:55 op 10km  

 7de plaats BK 10.000m (Nationaal veld)  

 Provinciaal kampioen veldlopen Tongeren  

 3de plaats Militair Kampioenschap veldlopen (internationaal bezet)  + 1ste Belg 

 28ste plaats Groet uit Schoorl 10km (internationaal bezet) 30'27" 

 20ste plaats 8 van Apeldoorn 8km (internationaal bezet) 24'32" 

 28ste plaats 4 mijl Groningen 6,4km (internationaal bezet) 19'29" 

 45ste plaats Parelloop Brunssum 10km (internationaal bezet) 30'37" 

 9de plaats Zandvoort Circuit Run 12km (internationaal bezet) 38'34" 

 12de plaats Cross Cup Mol (Nationaal veld)  

 3000m Oordegem: 8'29"  

 1ste plaats Genk loopt 

 1ste plaats Geel loopt  

 1ste plaats Veldloop Genk  

 1ste plaats Veldloop Bree 
 
Wout behaalde mooie resultaten voor iemand die nog maar 4 jaar actief is in het atletiek. 
 

 
Stef Vandeweyer 

 Sportclub: Sneeuwsport Vlaanderen 
 Sport: Snowboard 
 Discipline: freestyle Slopestyle en Big Air 
 Trainer/Coach: Jean-Valerd Demart 

 
PRESTATIES: 

 9de plaats Europacup Livigno 

 7de plaats Europacup Livigno  

 2de plaats Europacup Landgraaf 

 9de plaats Europacup Landgraaf 

 27ste plaats Worldcup Nieuw-Zeeland 

 4de  plaats Belgisch kampioenschap Laax Slopestyle 
 
Stef sluit zich stilaan aan bij de wereldtop snowboarden, een jonge sport waar de concurrentie 
al maar groter wordt en waarbij de tricks moeilijker worden. 
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Dean Suy 
 Sportclub: Vissersclub KWB-Berg 
 Sport: Vissen 

 
PRESTATIES: 

 1ste plaats kampioenschap van Meerhout vissen 

 Clubkampioen van visclub KWB-Berg 
 
Dean is een allround visser. Het kampioenschap van Meerhout wordt op 3 verschillende vijvers 
gevist. Dean wist daar telkens de 1ste prijs weg te kapen. Formidabel! 
 
 

Brett Jacobs 
 Sportclub: BMX 2000 Dessel 
 Sport: BMX 

 
PRESTATIES: 

 4de plaats BK 

 9de plaats WK Zolder 

 1ste plaats Top Competitie 

 Vlaams kampioen 

 3de plaats in 3 Nationscup Dessel 

 8ste plaats op EK ronde te Peer 
 
 
 
 
 
 

Sportman van Meerhout 2019 (+18 jaar) 
 

1° plaats  Wim Mertens 
2° plaats  Brett Jacobs 
3° plaats  Stef Vandeweyer 
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Sportploeg van Meerhout 2019 
 

The Sloths 
 Sportclub: Unified Basket Meerhout-Kempen 
 Sport: Basketbal 
 Discipline: Unified basketbal 
 Trainer/Coach: Rik Eggers, Herman de Houwer 

 
PRESTATIES: 

 1ste plaats in 4de Provinciale Heren Antwerpen 

 Finalist van de schaal 
 
De ploeg is in 2017 opgericht door Rik Eggers om de G-basketbalspelers van het High Level 
een kans te bieden om in een gewone competitie te spelen. De ploeg bestaat uit zowel spelers 
met een beperking als gewone spelers. De ploeg draait rond de G-spelers en de gewone 
spelers vullen de ploeg aan. Door het samenspel en de aanwijzingen aan de G-spelers komen 
zij tot een hoger niveau. Het resultaat is dat iedereen hier veel plezier aan beleeft en hier beter 
van wordt als speler én als mens.  
 
 

Emily en Pauline Maes 
 Sportclub: Twirlclub Attitude Retie 
 Sport: Twirling 
 Discipline: Duo Dance en Duo Twirling 
 Trainer/Coach: Nele Vandendungen, Emily Maes 

 
PRESTATIES: 

 Kampioen der Lage Landen (België - Nederland) in de categorie Duo Dance én 
Duo Twirling 

 Belgisch kampioen in de in de categorie Duo Dance én Duo Twirling 

 Provinciaal kampioen in de in de categorie Duo Dance én Duo Twirling 

 3 selecties voor WK 2020: 3 keer 2de plaats in de categorie Duo Twirling 

 Geselecteerd voor het WK met het pomponteam 

 Eurowisselbeker: 1ste plaats in de categorie Duo Dance, 2de plaats in de 
categorie Duo Twirling 

 Vrije wedstrijd Meeuwen: 1ste plaats in de categorie Duo Dance, 2de plaats in 
de categorie Duo Twirling 

 Vrije wedstrijd Lommel: 1ste plaats in de categorie Duo Dance, 2de plaats in de 
categorie Duo Twirling 

 Vrije wedstrijd Lanaken:1ste plaats in de categorie Duo Dance, 2de plaats in de 
categorie Duo Twirling 

 
Twirling is een sport is die voor de meeste mensen nog steeds onbekend is, hoewel deze op 
wereldniveau beoefend wordt. Twirling is een combinatie van dans, ballet, turnen en ritmische 
gymnastiek en dit steeds in combinatie met een baton (twirlstick). 
 
De routine die gebracht wordt kan zowel op opgelegde muziek waarbij vooral de techniek 
belangrijk is zoals bij duo twirling of je kunt een routine brengen op eigen gekozen muziek zoals 
bij duo dance. 
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De Vleskes 
 Sportclub: De Vleskes 
 Sport: Tafelvoetbal 
 Categorie: CBK Regio Oost  

 
PRESTATIES: 

 2de plaats in de competitie 3A in derde provinciale competitie, 1ste plaats ex 
aequo maar uiteindelijk tweede geworden tgv minder setpunten 

 promotie naar tweede provinciale competitie  
 
In 2011 startte de tefelvoetbalploeg De Vleskes in vierde provinciale competitie. Na 4 jaar 
speelden ze kampioen en gingen ze op naar derde provinciale compititie. Na 4 jaar spelen in 
deze categorie kwamen ze samen met een andere ploeg in 2019 uit als winnaar. Uiteindelijk 
werd de ploeg tweede omwille van minder setpunten. Wel promoveerde De Vleskes in 2019 
opnieuw, nu naar tweede provinciale competitie. 
 
 

Interclub - Jongens U11 
 Sportclub: TC De Nethe 
 Sport: Tennis 
 Discipline: Interclub Jongens U11 – 4 
 Trainer/Coach : Pol Saenen 

 
PRESTATIES: 

 Limburgs kampioen 

 Winnaars op de tornooien (U11) van Wezel, Olen en Tessenderlo 
 
 
Leden van de Ploeg : 
- Lenno Degeling (°16/10/2009) 
- Mattis Mermans (°14/07/2008) 
 
Na 10 opeenvolgende overwinningen werden Lenno en Mattis op 22 juni kampioen van 
Limburg, na een spannende 1-2 overwinning tegen Smash Neeroeteren op de terreinen van 
KTC Diest.  De jongens werden kampioen van Limburg in de gewestelijke interclub in de 
categorie Jongens U11-4.  Elke ontmoeting speelden zij allebei een enkel en dan samen nog 
een dubbelmatch. Zo wonnen zij opeenvolgend,  telkens met 3-0,  tegen TC Field, Tessenderlo, 
Zelem, Paal, Diest, Tongeren, Basveld, Lummen en TC Iris.  
 
In de nationale eindronde speelden zij op verplaatsing tegen Oudenaarde . Het werd jammer 
genoeg een nipte nederlaag met 2-1 maar ze mochten met opgeheven hoofd het terrein 
verlaten.  Ze hebben gestreden als leeuwen, gesteund door trouwe supporters ter plaatse en 
gevolgd via whatsapp en SMS op het thuisfront. 
 
Naast interclub speelden Mattis en Lenno ook enkele dubbeltornooien in hun leeftijdscategorie 
(U11). In deze reeks konden zij de tornooien van Wezel, Olen en Tessenderlo op hun palmares 
schrijven.   
 
Een beloftevol duo dat laat zien dat een schijnbaar individuele sport toch ook een ploegsport is. 
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Interclub - Heren 35 
 Sportclub: TC De Nethe 
 Sport: Tennis 
 Discipline: Interclub Heren 35 – Afdeling 6 (12-20 punten) 

 
PRESTATIES: 

 Limburgs kampioen 
 
Leden van de Ploeg : 
- Ben Mermans 
- Cis Huybrechts 
- Filip Baldeweyns 
- Franky Lodewijckx 
- Hans Cuyvers 
- Kris Ooms 
- Ronald Janssen 
- Steven Janssens 
 
De ploeg met Kris Ooms als kapitein speelde mee in de gewestelijke Interclub, categorie Heren 
minimum 35 jaar, afdeling 6 (12-20 punten). Voor de meeste onder hen was het de eerste 
interclubervaring en direct met succes. Na een ietwat aarzelende start in de poulefase met 2 
gelijkspelen, kwam de ploeg op dreef.  In de Limburgse eindrondes versloegen zij Tc De Born, 
TC Meulenberg en in de finale van Limburg op 28 juni TC Lummen.  Limburgs kampioen dus! 
 
Op 7 september moesten zij het tegen TC Polderblomme uit de Haan aan zee opnemen.  Een 
thuismatch op TC De Nethe. TC Polderblomme kwam met een bus vol supporters en TC De 
Nethe kon dus niet onderdoen.  Talrijke supporters genoten van een zeer spannende 
namiddag.  Uiteindelijk werd het 3-3 met de matchen, 7-7 met de sets en 66-69 met de games, 
dus een zeer nipte nederlaag.  TC Polderblomme heeft nadien nog de finale van de nationale 
eindronde gehaald. 
 
Dus een prachtige prestatie en bij TC De Nethe kijken ze al uit naar wat deze ploeg in 2020 
gaat presteren … 
 

 
 
 
 

Sportploeg van Meerhout 2019 
 

1° plaats  Emily en Pauline Maes 
2° plaats  The Sloths 
3° plaats  Interclub Jongens U11 
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Sportvereniging van Meerhout 2019 
 

Ritmische Gymnastiek United 
 Sport: Ritmische gymnastiek 
 Trainer/Coach: Katja Sarsatskikh 

 
PRESTATIES: 

 Internationaal  tornooi in Warschau: 1x goud, 3x zilver, 1x brons 

 Internationaal  tornooi Dreams Cup in Amsterdam: 1x brons 
 
Ritmische Gymnastiek United is nieuwe club die in 2019 in Meerhout werd opgestart. De club 
en trainster Katja Sarsatskikh hebben al heel hard gewerkt en op die korte tijd mooie prestaties 
neergezet. De ambities zijn groot... 
 
 

Ponyclub De Roskam 
 Sport: Paardrijden 
 Discipline: 4-tal dressuur   
 Trainer/Coach: Jan Van Uytsel 

 
PRESTATIES: 

 2de plaats Baarle-Hertog 

 3de plaats Veerle, Kontich en Koningshooikt 

 4de plaats Zoersel 
 
Bij groepsdressuur 4-tal moet je met 4 pony's gelijke oefeningen doen.  
 
Ondanks de prestaties soms tegensloegen, bleven de ruitertjes 2 maal per week trainen op 
groepsdressuur. Paardrijden is al een moeilijk gegeven als je alleen rijdt, in groep rijden is 
zoveel moeilijker. 
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LRV De Roskam 
 Sport: Paardrijden 
 Discipline: 4-tal en 8-tal dressuur   
 Trainer/Coach: Tom Lievens, Babette Vervecken 

 
PRESTATIES: 

 8-tal Licht 
1ste plaats op tornooi Olmen, Mol en Kontich 
2de plaats op tornooi Hingene 
3de plaats op tornooi Noorderwijk, Broechem, Brecht en Vorselaar 
 

 4-tal Midden 
1ste plaats op tornooi Vorselaar, Brecht en Kontich 
2de plaats Provinciaal tornooi 
2de plaats op tornooi Noorderwijk 
4de plaats op tornooi Broechem en Mol 

 
Groepsdressuur is een heel moeilijk onderdeel binnen het dressuurkader. Je moet met 4 of 8 
pony's gelijke oefeningen doen. Zowel ruiter als pony moeten in orde zijn. Ruiters en pony's 
moeten met elkaar rekening houden en moeten in harmonie de figuren rijden die de 
commandant van aan de zijlijn voorleest. 
 
 
 
 
 

Sportvereniging van Meerhout 2019 
 

1° plaats  Ritmische Gymnastiek United 
2° plaats  LRV De Roskam 
3° plaats  Ponyclub De Roskam 
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Persprijs 2019 
 
 
 

Persprijs van Meerhout 2019 
 
    Robbin Belmans 
  

 
 
TOELICHTING VAN DE KEUZE:  
 
Het doorzettingsvermogen van Robbin is geweldig! Naast zijn behaalde resultaten waren ook 
zijn prestaties op het veld fenomenaal! 


