
Toespraak voorzitter Sportraad – Ninofse sportkrasjel 2019. 
 
Geachte mevrouw de burgemeester,  
Geachte dames en heren van het schepencollege, 
Geachte gemeente- en OCMW-raadsleden, 
Geachte genodigden,  
Beste sportliefhebbers, 
 
We zijn reeds toe aan de zesde editie van onze Ninofse Sportkrasjel. Het verblijdt mij dan 
ook om u vanavond als voorzitter, namens het Dagelijks bestuur van de stedelijke 
Sportraad, hartelijk te mogen verwelkomen in deze prachtige inkomhal van het stadhuis. 
Een nieuwe locatie, dat wel, maar aan het kleinschalige en intieme karakter werd niet 
geraakt om de interactie en het onderling contact tussen de sportlaureaten en het publiek 
niet uit het oog te verliezen. Er werd opnieuw een gevarieerd en aantrekkelijk programma 
uitgewerkt met een afwisseling aan muzikale intermezzi, boeiende en interessante 
interviews en uiteraard als rode draad doorheen het programma de bekendmaking van de 
diverse sportlaureaten 2019. 
Na het officiële gedeelte wordt u traditioneel door het Dagelijks Bestuur een receptie 
aangeboden met een hapje & een drankje, een gezellig deuntje en ruimte voor een 
aangenaam gesprek. 
 
Voorafgaandelijk wil ik natuurlijk alle kandidaat sportlaureaten van harte feliciteren met 
hun uitmuntende resultaten en verworven titels. De individuele sportbeoefenaars 
dwingen jaarlijks enorm veel respect af door hun talrijke sterke sportieve prestaties in de 
diverse sportdisciplines en op verschillende niveaus. Ook de sportverenigingen laten 
zich niet onbetuigd door elk seizoen een resem aan kampioenenploegen in de diverse 
leeftijdscategorieën naar voor te schuiven. Met andere woorden, een dikke pluim voor  al 
onze Ninoofse sportievelingen en clubs. 
 
Een goede prestatie neerzetten is afhankelijk van vele factoren. Eén van de belangrijkste 
factoren is de begeleiding en de steun van de sportvereniging waar men actief is. Een 
tweede niet onbelangrijke factor is de inzet van de sporter zelf, hard trainen, 
gedisciplineerd omgaan met voeding en rust en mentaal sterk staan. Tenslotte, last but 
not least,  is er de kwaliteit van de sportinfrastructuur zelf. Het preventief onderhoud van 
de bestaande gebouwen & terreinen en de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur zijn 
hier van essentieel belang.  
 
Het stadsbestuur zal deze legislatuur zeker bijzondere aandacht besteden aan het “Sport 
voor Allen” beleid dat zal worden verdergezet en versterkt met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare Ninovieters.  Deze laatste groep van personen moet meer toegang krijgen tot 
de sport door ze onder andere dichter bij de sportclubs te brengen.  
Integreren van allochtonen via sport, drempelverlaging, meer regelmaat in het aanbod 
van sport voor personen met een beperking, vrijwilligers belonen en de Uitpas promoten 
zijn hiervan enkele typische voorbeelden.  
 
 



Ook in de huidige bestuursperiode zal de Sportraad geen enkele uitdaging uit de weg 
gaan en zal zij zich, samen met het stadsbestuur en de Sportdienst, blijven inzetten voor 
de financiële en logistieke ondersteuning van de verschillende clubs, organisaties, 
atleten en doelgroepen. Ondersteuning, subsidiering en een degelijke sportinfrastructuur 
blijven veruit de belangrijkste pijlers in een sportbeleid. Hier dient de stad dan ook de 
belangrijkste beleidsaccenten te leggen. Betreffende deze zaken en een ruime waaier aan 
andere sportbeleidsdossiers zal de Sportraad de gemeentelijke beleidsvoerders met raad 
en daad bijstaan door het verlenen van advies, al dan niet proactief. In de marge wens ik 
ook even uw aandacht te vestigen op het feit dat het Dagelijks Bestuur recent, voor het 
eerst in haar bestaan, multicultureel is samengesteld.  
 
De Sportkrasjel van vorig jaar was een topeditie met Peter Van Petegem en Laurens De 
Plus als centrale gasten. Vanavond hebben we met Brecht Van Kerckhove opnieuw een 
topper in ons midden. Brecht is de ex-bondscoach van de nationale 
mannenvolleybalploeg, de Red Dragons en hij zal ons zeker en vast weten te boeien met 
leuke anekdotes en interessante wist-je-datjes.  
 
De innemende Sporza-radiostem van Tom Vandenbulcke zal ons net zoals de voorgaande 
jaren als ervaren gids doorheen deze avond loodsen. 
  
Deze Sportkrasjel wordt muzikaal opgeluisterd door onze Ninoofse crooner “DS Rik”. 
 
Ik wil graag enkele mensen van harte bedanken, met name Juwelier-klokkenhersteller 
Van Heghe voor het schenken van de waardebon aan de individuele sportlaureaten, de 
leden van de Raad van Wijzen, die dit jaar is samengesteld uit dhrn. Willy Van der Perren,  
Albert Van Liedekerke & Etienne De Bruyne voor hun oordeelkundige jurering, de 
stedelijke uitleendienst, dhr. Wim Hoebrechts, onze huisfotograaf & ons bloemenmeisje 
van vanavond Femke. Ik wens ook mijn waardering en dank uit te spreken voor de leden 
van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad, het diensthoofd sport mevr. Veerle De Clercq 
(die zich vanavond laat verontschuldigen), de sportgekwalificeerde ambtenaar mevr. 
Nancy Beeckman, het onvermoeibare team van de voltallige Sportdienst & natuurlijk het 
Ninoofse Stadsbestuur in hoofde van onze schepen van sport dhr. Marc Torrekens voor 
de constructieve samenwerking en het gebruik van deze inkomhal. Natuurlijk ook een 
dikke merci aan onze barmhartige Samaritanen van deze  avond, de leden van karateclub 
Hiryu, voor het laven van de dorstigen. Ook nu al een complimentje aan onze zanger ”DS 
Rik” en verder ook nog een woordje van dank aan onze gastvedette van deze avond, dhr. 
Brecht Van Kerckhove, voor zijn gesmaakte aanwezigheid. 
  
Tot slot wens ik u verder nog een prettige en aangename avond toe en voor later een 
veilige en behouden thuiskomst. 
 
Ik dank u en graag tot straks. 


