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KW MIDDELKERKE - LEFFINGE

VRIJDAG 6 MAART 201S

Goud voor Hanne en Britt
MIDDELKERKE/ LEFFINGE o Vrijdag ademde De
Zwerver een sfeer van sportiviteit. Tijdens het Sportgala, een organisatie van bet gemeentebestuur en de
Sportraad, werden de laureaten van de jeugdsporttrofee 2014, de Trofee voor Sport 2014 en de winnaars
van Sportverdienste 2014 gehuldigd. Karl Vannieuwkerke verzorgde de presentatie.
nu~t de gymnas·
ten ritmische gymnastiek van de
Middelkerkse Tun1•.-erenigîng Si·
rene die het st3rtschot gaven van

De avond stamc

ten 3\'0nd met als the1n:i. gyinnas·
tiek. l leel de a\'Ond flitsten beel·
den van het ~iîddeJkerkse sportle·
ven op een groot schenn. Presen·
t;nor Karl V;annîeuwkerke nodig·

de drie eregasten uit op het
podiwn. Aagje VanwaUeg.hem.
het voorbije decenniu1n het boeg·
beeld \'an het Belgische hinten,
pl:i<itste ;eîch op haar ztsriende
voor de Olympische Spelen in

Athene. De 17·jarige turnster Lau·
ra Waczn behaalde in 2013 en

2014

naast andere

rn<.'<laiJJcs

brons en 2îlver op het BK. Als
derde eregaste \\'erd Christi;ine
Cools, voorz.iuer van MlV Sirene.
gehuldigd. Christiane was er aJ bij
mcl dt' opstart in I 9?S, ttrst aJs

lcsge,·er, later als bestuurder.
POSTUM E HULDE
Vijf personen die zich voor hun
sport of sportclub minirnaal 20
jaar ''<'-rdiensteHjk 1naakten. v.·er·
den gehuldigd : B:u1 Bouton, Wil·
fried Brouckaert, Daniel Rosselle,
Norbert Cicou en Greet Soete k:re·
gen deze erkenning van Sportver·
dienste. Aan wijlen Norbert De·
d('(kt'rc, gcv.·ezcn Belgisch· en
-wereldka1npîoen veldrijden \\'erd
postume hulde gebracht. Norbert
was jarenlang de bezieler en par·
cours,·erantv.·oordeJijke van de
Noordzeecre>ss. Het Sportgala
201S werd aan hem opgedragen.
"Naast onze erkentelijkheid \'OOT
de sporr.'erdiensten van de ge·
meentelijke sportclubs geven \\'e
bewust aandacht aan hoogstaande
sportprestaties. Enerzijds \\ ordt'n
1

volgt les aan de topsportschool in
Cent In de discipline Artistiek
Dantesturr.en beha.aide ze în 20 14
drie gouden n1edailles in het
West-Vlaams
ka1npioenschap.
drie brorucn ml'<laHlcs in het
Vlaamse Kintpi~ruchap en tv•ee
zîhreren in het BK.
Hanne Calleeuw \\'On voor het
N.·eede jaar op rij de T rofee van
Sport en won \'roegcr nog de
Jcugdsporttroftt. Hannes mede·
dingers \\aren Lieselotte Feys
(Flanders
Coast
Livesaving
Te;im), Ward Van Boven (Bad·
mintonclub 8<1rloke) en Morgane
Kennarrec (Midlon Triathlon
Tea1n). Laureate Hanne Calleeuv.
(17) uit M3nnekensvere behaalde
op Europees n i ~u 1nooie ere·
plaatsen. Kationul zeue ze enke·
Ie s11elste tijden ooit op haar
uaa1n. Ze be.haalde een gouden en
drie zil\'eren medailles op het BK,
een gouden en een zilveren op het
Vlaamse Ka1npioenschap en provinciaal tijfde ze een gouden. een
zilver eo ten bronz-en plak bin·
ncn. Blijkbaar zwemt Harutt' ook
in ha.ar kan1er". in de med:iîlles.
De \1îtreiking werd afgesloten n1et
een indruJcv.·ekkende tr<11npoline·
dem.onstral'ie van ~i1V Sirc11e.
(Ludo Coulie.r)
1

Burgemee5ter Janna Rommel·Opstaele met de laureaten van hel Sportga·
lo 2015 • Britt Vonn olto (link$) wint d o Jougd$J)Orttro fto 2014 on H,enno

Calleeuw iS laurea te van Trofee van Sport 2014. (Foto Lq
de-~e prestalies gt'lau,,·eid en an·
derzîjds willen \\'e een aanzet ge·
ven tot nieuwe bijzondere ver·
diensten", zei burgemeester Jan·
na Ro1n1nel·Opstaele als aanloop
naar de uitreiking van de sporttrofccën. De raad van IX'stuur van de
Spon-raad deed de nomin.:1ries
voor de Trofee ''an Spon en de
feugdsporttrofee, een onafhanke·
lijke jul)' koos de laureaten.

ZWEMMEN I N M EDAILLES
De sportie\ e strijd \'OOT de Jeugd·
sporttrofee 20 14 \\ erd beslecht
tussen Falke Duprez (Flanders
Coost Llvesaving Tea1n), Arnaud
De;onghe (Flanders Coast Swim·
rning Tcarn). Jonathan Ribben
Coast
Swim1ning
(Flanders
Te;im) en Britt Vanneste (MlV Si·
rene). Turnster Briu Vanoeste
(12) uit Lo1nbardsijde v.-on uitein·
delijk die ft'ugdsporttrof('(', Britt
1
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