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‘Gala van de Sporttrofee Deurne’ editie 2015 weer een topmoment voor lokale
atleten
Gepubliceerd door Wilfried // februari 28, 2016 // in Sport // 0 Reacties

Ze waren met velen, de sportliefhebbers die samen met hun sporters kwamen vieren tijdens de
Gala van de Sporttrofee van district Deurne, editie 2015.
Inderdaad, 2015 is weer een jaar gebleken om de vele sportgloriemomenten van de plaatselijke clubs
en sporters te vieren. Zo werden er op zaterdag 27 februari zo’n 67 laureaten uit 24 verschillende
sportclubs alsook 22 teams uit diverse sporttakken en 45 individuele atleten door district Deurne in de
bloempjes gezet. Elke Brydenbach, Districtschepen voor Sport kondigde fier aan dat vanaf dit jaar
tevens GSport nog meer in de schijnwerper werd gezet. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van
het Gala reiken we de GSport Award uit aan een GSporter of ploeg die een uitzonderlijke prestatie
leverde of aan een persoon of GSportclub de zich verdienstelijk maakte”, aldus de Districtschepen.
Atleet Kevin De Loght mocht deze nieuwe Award ontvangen dankzij zijn indrukwekkend palmares.
De aanwezigen hebben het gemerkt. Het Galaevent blijft groeien. Daarom werd met het ‘Cultureel
Centrum Deurne’ opnieuw voor een grotere locatie gekozen en ook hier zat het auditorium met 400
aanwezigen weerom nokvol. De overhandiging van de verschillende trofeeën werd aangenaam
afgewisseld met entertainende optredens van de Cheerleader Academy en demo’s van de Flatland
BMXers. MysteryGuest was extennisster Els Callens die Olympisch brons behaalde op de
Zomerspelen van 2000.
‘Sporttrofee Deurne voor individuele atleet’ ging naar bokser Dodji Ayigah, zelf echter afwezig
wegens een boksstage in Cuba. Dankzij een vooraf opgenomen videomontage kon het grote publiek
toch nog met hem kennismaken. Dodji’s moeder was er echter wel en gaf een emotionele pleidooi
voor steun aan jonge sporters. ‘Moment suprème’ evenwel voor ijshockeyclub Antwerp Phantoms.
Naast sportlaureaat te zijn, kreeg de club ook de Sporttrofee Deurne Ploeg’ overhandigd. Het
Eliteteam van deze Deurnese club won in 2015 zowel de Belgische Beker als de landstitel van de
reguliere competitie – reeds voor de derde keer deze ‘Dubbel’ en verloor dat seizoen slechts één
wedstrijd. Gepaard met de overhandiging van de trofee, kreeg het publiek een mooie reportage te zien
via Sporzabeelden van de Bekerfinale 2015.
Opmerkelijk is het feit dat dankzij de beschikbare wintersportaccommodatie in district Deurne –
ijsbaan Ruggeveld en skipiste Zondal  er tevens een heleboel kampioenen in de specifieke
wintersporttakken (ijshockey, kunstschaatsen en skiën) te bespeuren waren op deze Galaavond. Naast
de leden van ijshockeyclub Antwerp Phantoms, mochten talrijke andere wintersporters van
kunstschaatsclub AK Ruggeveld en skiclub Zondal de medaille van sportlaureaat 2015 toevoegen aan
hun persoonlijke collectie. De wintersportaccommodatie in Deurne blijft zonder meer een
toegevoegde waarde voor een sportstad als Antwerpen!
Kortom, een goedgevulde avond met een leuk programma en heel veel tevreden sporters. Wordt
ongetwijfeld vervolgd … in 2016!
Christian Pierre
(Christian Pierre is freelance redacteur en reporter met meer dan 15 jaar ervaring achter de kiezen op
internationale kampioenschappen en multisport evenementen zoals de Winter en Zomer edities van
de Universitaire Spelen (Universiade) en Olympische Spelen. Bovendien coördineert hij het ‘FISU
Young Reporters’ Programme’ tijdens de Universitaire Spelen. Hij is tevens lid van AIPS, de
internationale associatie van sportjournalisten. Naast sportverslaggeving volgt hij ook het reilen en
zeilen van de MICEindustrie.)
Vind ik leuk
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Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelancejournalist en was o.a. correspondent van GvA voor het
district Deurne.
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