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Vlaamse Sportprijzen 2018 gaan naar Nina Derwael en Eddy De Smedt
Vanavond reikt Vlaams minister Muyters de Vlaamse Sportprijzen 2018 uit aan gymnaste Nina
Derwael en aan Eddy De Smedt, directeur Topsport van het BOIC. Nina Derwael deed wat niemand
haar ooit voordeed: ze bezorgde ons land zijn eerste gouden medaille op een WK turnen. Eddy De
Smedt sluit een bijzonder mooie, rijke en bejubelde carrière af bij het BOIC.
Vorig jaar spraken we al van een boerenjaar in de topsport, en was het moeilijk om te kiezen. Dit jaar
was het niet minder dan een grandcru-topsportjaar, en toch was het voor de jury makkelijker om te
kiezen. En dat lag niet aan wat de andere topsporters presteerden, want ook in heel wat andere
sporttakken werden ronduit schitterende prestaties neergezet. Maar de resultaten van Nina Derwael,
die staken erbovenuit.
Vlaams minister Philippe Muyters: “We waren er allemaal getuige van hoe Nina Derwael in de
afgelopen jaren groeide en doorbrak, in een hallucinant hoog tempo. Tot ze in november van dit jaar
alleen nog succesvol kon zijn als ze goud zou behalen op het WK in Doha. Zover was het gekomen. En
zover kwam het ook. In 2017 behaalde ze op het EK een gouden medaille op de brug met ongelijke
leggers. Dat was toen ook al de eerste gouden Belgische ooit, maar dan op Europees niveau. Die
Europese titel verlengde ze niet alleen in 2018, in Glasgow, ze deed er een zilveren medaille bij: op de
balk. En dan was er Doha: goud op de brug met ongelijke leggers, vierde in de allround finale en
vierde op de balk.”
De jury van het Vlaams Sportjuweel staat vol bewondering voor deze fysiek en mentaal krachtige
atlete. Ze roemt ook de ‘volledigheid’ van de prestaties van Nina Derwael: een palmares als het hare
kunnen voorleggen in een sport met zo’n grote traditie, complexiteit en mondialiteit als gymnastiek is
ronduit monumentaal. Bovendien houdt ze ondanks haar piepjonge leeftijd altijd het hoofd koel, ze
houdt stand onder de hoge druk en haar status als topfavoriete.
Nina Derwael: “Ik ben heel blij dat ik het Sportjuweel mag ontvangen. Ik wil vooral mijn teamgenoten
en mijn familie bedanken. En ook Sport Vlaanderen voor de ondersteuning. Zonder hen was het niet
gelukt om dit fantastische jaar te realiseren en mee te maken."
De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste 2018 geven de jury en de minister van Sport graag aan Eddy De
Smedt.

Vlaams minister Philippe Muyters: “Als je na een carrière van dertig jaar door zowat iedereen op
handen wordt gedragen, heb je dat vast verdiend. En dat is zo in het geval van Eddy De Smedt:
directeur Topsport van het BOIC, Belgisch delegatieleider op de Spelen van Vancouver (2010), Londen
(2012), Sotsji (2014) en Rio (2016). Eddy De Smedt imponeerde als gedreven diplomaat en als
ijzersterke dossierkenner. Hij maakte van in het prille begin deel uit van strategische en operationele
adviesorganen in het Vlaamse topsportbeleid, zoals de stuurgroep en de taskforce topsport.”
De jury koos Eddy De Smedt niet alleen voor zijn realisaties in de topsport, maar ook voor de manier
waarop hij die leverde. Mensen kennen hem als een warme mens, een grote meneer die luistert naar
wat mensen hem vertellen. Zijn grootste verdienste is dat hij in alles wat hij deed de topsporter
centraal stelde: de topsporters en hun prestaties moesten onmiddellijk baat hebben bij alle diensten
en het hele kader dat de topsport omringen. Het grootste compliment voor Eddy De Smedt is daarom
allicht ook dat hij bij de topsporters zo geliefd is. Nu Eddy De Smedt met pensioen gaat, is hij de man
die de prijs voor Sportverdienste 2018 verdient.
Eddy De Smedt: “Ik ben bijzonder verheugd en vereerd met de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. Ik
zie het als een waardering voor het werk dat ik vanuit mijn functie en overtuiging samen met
Bloso/Sport Vlaanderen en de bevoegde ministers heb verricht. Dat heeft geleid tot een alsmaar
beter topsportklimaat, waarin steeds meer topsporters en hun begeleiding zich ten volle kunnen
ontwikkelen.”
Met het Vlaams Sportjuweel beloont de Vlaamse overheid een atleet die in de loop van het jaar een
opmerkelijke prestatie heeft geleverd. Dat die prijs in 2018 Nina Derwael toekomt, daarover was de
jury unaniem. De Vlaamse prijs voor Sportverdienste is er voor iemand die zich op een bijzondere
wijze heeft ingezet voor de sport. Dat is dit jaar Eddy De Smedt. De twee prijzen kunnen maar één
keer door dezelfde persoon gewonnen worden.
De Jury van de Vlaamse Sportprijzen bestond dit jaar uit:
•

Ingrid Peeters en Michel De Herdt van de Vlaamse Sportraad;

•
•

Inge Van Meensel en Sabine Appelmans als externe deskundigen;
Evi Van Acker als laureaat van het Vlaamse Sportjuweel (2011);

•

Paul Rowe namens Sport Vlaanderen;

•

Gert Vande Broek als vertegenwoordiger van het kabinet Sport van Vlaams minister Philippe
Muyters;

•
•

Voorzitter Christophe Cools;
Nai Han Lau als secretaris van de Vlaamse Sportraad.

