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17 februari 2023 
PERSBERICHT 

Uitzonderlijke 
kampioenen in 
Anderlecht 

 

Op initiatief van Julien Milquet, schepen van Sport, met de steun van Fabrice Cumps, 

burgemeester van Anderlecht en het schepencollege, zal de plechtigheid voor 

sportverdiensten op 18 februari opnieuw plaatsvinden in de Javazaal in Anderlecht, na een 

afwezigheid door de gezondheidscrisis. 

  
Ter herinnering: de plechtigheid voor sportverdiensten beloont elk jaar de Anderlechtse clubs die 

het voorbije seizoen wedstrijden hebben gewonnen in allerlei sporttakken. 

Dit niet te missen evenement brengt elk jaar een honderdtal Anderlechtse sporters samen. 

  

Er worden prominente gasten verwacht op zaterdag 18 februari. De plechtigheid wordt in goede 

banen geleid door Yvoire de Rosen, presentatrice van de Ebbenhouten Schoen. 

De avond wordt afgetrapt met een adembenemende show door Thierry Klinkenberg, 11 keer 

Belgisch kampioen en 4 keer wereldkampioen mountainbike.  Maar uiteraard ook alle sportclubs 

van Anderlecht die dit jaar uitblonken in een sport, zoals het vrouwenteam van RSCA, Belgisch 

kampioen, Reza Azizi, wereldkampioen karate, de Cercle des Régates de Kayak, die in 2021 een 

Europese titel behaalde, of de jongeren van de club AMA Jeunesse, Belgische kampioenen in 

parataekwondo. 

 

“Met veel plezier kunnen we onze clubs opnieuw uitnodigen voor de plechtigheid voor sportver-

diensten. De afgelopen jaren zijn veel wedstrijden afgelast of verstoord, maar we zijn er trots op 
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dat veel clubs en atleten toch meer dan opmerkelijke prestaties hebben geleverd”, liet Julien 

Milquet, schepen van Sport, weten. 

 

“Sport is iets om trots op te zijn in onze gemeente, ons doel is om sporters van alle niveaus aan 

te moedigen en te feliciteren. Dit jaar staat in het teken van de laatste drie seizoenen”, legt Fabrice 

Cumps, burgemeester van Anderlecht, uit. 

 

Praktische informatie: 

 

Datum & uur: Zaterdag 18 februari om 18u30 

Adres: Javazaal – Olympische Dreef 60 – 1070 Anderlecht 

Gratis toegang 

 


