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Deinze maakt sportlaureaten
bekend en telt 191 kampioenen
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DEINZE  De dienst Sport en Recreatie van Deinze organiseerde, in samenwerking met de

stedelijke Sportraad, een zeer druk bijgewoond Sportreferendum in het cafetaria van het
sportcomplex Palaestra. Bij de mannen ging de trofee naar Europees kampioen tienkamp
Thomas Van der Plaetsen. Tot sportvrouw werd Livia De Clercq gelauwerd. Net zoals haar
collega Thomas was ze aan het werk op de Olympische Spelen in Rio. Tot sportclub van
het jaar is Atletiekclub Deinze uitgeroepen. De U12meisjes van BBC DeinzeNazareth en
atleet Jorg Van Lierde zijn respectievelijk gekroond als meest beloftevol jongerenteam en
meest beloftevolle jongere. Sportschepen Norbert De Mey (Open VLD) zei in een
slotwoordje dat hij gelukkig is dat Deinze in diverse sporttakken meer dan 191
kampioenen telt. Een bewijs dat de sport leeft. De Deinse Kajak Club werd uitgeroepen tot
meest verdienstelijke club in de afdeling recreatiesport. De volledige uitslag vind je
hieronder.
Uitslag Sportreferendum 2016
Beloftevolle jongere
1. Vanlierde Jorg (atletiek)Van Overbeke Lotte (acrogym)
2. Dobbelaere Mattice (tennis)
Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieën.
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Beloftevol iongerenteam: BBC Deinze — U12meisjes (basketbal)
Sportvrouw: De Clercq Livia (atletiek)
Sportman
1. Van der Plaetsen Thomas (atletiek)
2. Simoens Bruno (rafting)
3. Brulez Tuur (autocross)
Sportclub
1. A.C. Deinze (atletiek)
2. Sportac'86 Deinze (gymnastiek & rope skipping)
3. RSC The Handles (rope skipping)
Recreatiesport
1. Deinze Kajak Club vzw (kajak)
2. Tack Freddy (lopen & voetbal)
3. vzw Sportcomité Astene (wielrennen)
Nietgeklasseerd: Bauters Noël (curve bowl) en Van Overbeke Viviane (dans)
Huldiging EK en WKmedaillewinnaars
Tijdens het voorbije sportjaar 2016 zorgden zowel Atletiek Club Deinze, Koninklijke Handbooggilde St
Sebastiaan, Rope skipping Club The Handles als Sportac'86 Deinze voor enkele fantastische prestaties op
de Europese en Wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen en Paralympics in Rio de Janeiro,
Brazilië.
Atletiek Club Deinze
Thomas Van der Plaetsen werd Europees Kampioen Tienkamp in Amsterdam (7/07/2016). Bovendien
behaalde Thomas een fantastische 8e plaats Tienkamp op de Olympische Spelen in Rio (Olympisch
diploma). Livia De Clercq nam in september deel aan de Paralympics in Rio op de 100m en het
verspringen. Jorg Vanlierde behaalde zilver op de tienkamp op het Europees kampioenschap scholieren in
Tbilisi, Georgië.
Koninklijke Handbooggilde Deinze StSebastiaan
Robbe De Graeve werd Europees kampioen handboogschieten bij de jeugd op de staande wip individueel
en eveneens Europees kampioen met de landenploeg jeugd.
RSC The Handles
Rope Skipping Club The Handles nam vorige zomer deel aan het Wereldkampioenschap dat plaats had in
Malmö (Zweden). Tim Van de Walle, Jodi Devolder, Rogier De Boever & Floor Degraeve behaalden brons
double dutch speed relay en Tim en Jodi behaalden samen nog eens brons, maar dan bij single rope pair
freestyle
Op het Europese Show Contest in Praag behaalden 3 teams een medaille. Floor Degraeve, Liese Bouvijn,
Camille Verzele, Hanne Wesemael en Fien Cocquyt brons voor performance jury. Rogier De Boever, Chloë
Demeulenaere, Jodi Devolder, Velika De Jaeger & Majo Malfait goud voor performance jury en zilver voor
technische jury. Devolder Joyce, Lowie Bouvijn, Jef Vandecasteele, Tim Van de Walle en Rani Coppejans
brons voor technische jury
Sportac '86 Deinze
Op het Wereldkampioenschap ACRO in China (Putian) 2331/03/2016 behaalde Sportac twee medailles.
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17e Grote Veldloop voor Deinse scholen
Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseerde de dienst Sport & Recreatie de 17e grote scholenveldloop op de
Brielmeersen. Het was opnieuw de bedoeling een sportieve ontmoeting te organiseren tussen de
verschillende Deinse scholen. Deze wedstrijd stond open voor de leerlingen van het 3e, 4e, 5e & 6e leerjaar
van het lager onderwijs en van het 1e & 2e middelbaar. Dankzij de medewerking van Atletiek Club Deinze
werd deze zeventiende editie dan ook een groot succes. Niet minder dan 1.970 leerlingen hebben
deelgenomen aan deze wedstrijd. Alle leerlingen ontvingen na afloop een flesje water, gesponsord door AD
Delhaize Deinze. BS OLV Deinze won de veldloop voor het lager onderwijs en Erasmus Atheneum Campus
Peter Benoit voor het middelbaar onderwijs.
De presentatie van dit Sportreferendum lag in handen van VRTradio sportjournalist Tom Boudeweel.
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