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REGLEMENT VAN DE KAMPIOENENHULDIGING 

 

 
De Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten VZW organiseert jaarlijks een sportlaureatenviering, 
met daaraan gekoppeld een verkiezing van sportvereniging, sportman, sportvrouw, sporttiener, 
sportploeg en sportverdienste van het jaar. Deze viering vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 
om 18.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. De bedoeling is zowel individuele sportlui 
als ploegsporters,  als laureaat te huldigen omwille van bijzondere prestaties die verder 
beschreven zijn. Uit deze sportlaureaten worden een sportman, sportvrouw, sporttiener, 
sportploeg, sportvereniging en sportverdienste van het jaar verkozen. 
 

 

ALGEMEEN 
 

 

1. Om in aanmerking te komen voor huldiging als kampioen moet de kandidaat lid 
zijn van een Hoogstraatse vereniging of inwoner van Hoogstraten.  

 
2. De kandidatuur moet worden voorgedragen door een Hoogstraatse vereniging 

die bij de Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten VZW (verder Sportraad 
genoemd) aangesloten is of door de Sportraad zelf.  
Uitzondering: Indien de kandidaat (inwoner van Hoogstraten) geen lid is van 
een Hoogstraatse vereniging die bij de Sportraad is aangesloten, mag het 
indienen van de kandidatuur door een inwoner van Hoogstraten gebeuren.  

 
3. De sportprestaties die worden aangehaald ter motivatie, moeten tussen 1 januari 

2022 en 31 december 2022 geleverd zijn.  
 
4. U kunt de kandidaturen indienen bij de gemeentelijke sportdienst vóór 1 januari 

2023 via het online formulier op www.hoogstraten.be/sportlaureatenviering. 
Iedere kandidatuur moet op een apart invulformulier ingevuld worden. 

 
5. De definitieve aanduiding van de kampioenen gebeurt door de Sportraad. De 

Sportraad kan beslissen een titel niet toe te kennen. 
 
6. Voor de aanduiding van de sportlaureaten zal de Sportraad rekening houden met 

de hiernavolgende elementen die per categorie gestipuleerd zijn.  
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SPORTLAUREATEN: PRESTATIES DIE IN AANMERKING KOMEN  
 

1  ALGEMENE NORMEN 
 

• Kampioenen (individueel/ploegverband) in hun reeks:  
- gewestelijk kampioen 
- provinciaal kampioen 
- nationaal: een podiumplaats 
- internationaal: een podiumplaats 

• Uitzonderlijke prestaties komen ook in aanmerking tot huldiging (In sommige sporten is het 
moeilijk om kampioen te worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch 
gehuldigd worden, ook al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren). 

 

2   PRESTATIES PER CATEGORIE 
 

a) Buitensporten individueel/ploegverband 
- geen verdere specificaties 
 

b) Schutterij 
- geen verdere specificaties 

 
c) Ruiterij 

- geen verdere specificaties 
 
d) Zaalsporten individueel/ploegverband 

- geen verdere specificaties 
 

e) Recreatiesporten 
- recreatiesporters (individueel/ploegverband) die een kampioenstitel behaald hebben 

in de organisatie waarin zij spelen 
- bijzondere prestaties in de recreatiesport, zoals Gouden Arend, Zilveren Arend, 

Gouden Wiel enz.  komen ook in aanmerking tot huldiging.  
 

f) Diverse 
- geen verdere specificaties 
 

VERKIEZING VAN SPORTMAN, SPORTVROUW, SPORTPLOEG, 

SPORTVERENIGING, SPORTTIENER EN SPORTVERDIENSTE  
 

1   ALGEMENE NORMEN 
 

• De Sportraad nomineert maximaal 3 kandidaten per categorie uit de ingediende 
sportlaureaten, die in aanmerking komen voor de respectievelijke titels. 

• De bekroonde sportploeg, sportvereniging, sportvrouw, sportman, sporttiener en 
sportverdienste krijgen een aandenken op de viering.  
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2   SPEFICIEKE NORMEN PER CATEGORIE 

 

• REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE SPORTPLOEG VAN HET JAAR 

 
1. De sportploeg moet deel uitmaken van een vereniging die in Hoogstraten 

gevestigd is.  
2. De sportploeg moet deel uitmaken van een vereniging die lid is van de Sportraad.  

3. De kandidaatstelling moet worden toegelicht door een zo volledig mogelijke 
beschrijving van de prestaties van de ploeg. Digitale foto's en/of videofilm zijn 
wenselijk om de kandidatuur te verduidelijken.  

 

• REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE SPORTVERENIGING VAN 

HET JAAR 
 
1. De vereniging moet in Hoogstraten gevestigd zijn.  
2. De vereniging is lid van de Sportraad.  
3. De kandidaatstelling moet worden toegelicht door een zo volledig mogelijke 

beschrijving van zowel de prestaties (van de ploegen of individuele leden op het 
voorgedrukte formulier) als van het clubleven (een zijde van een A4 pagina). 
Digitale foto's en/of videofilm zijn wenselijk om de kandidatuur te verduidelijken.  

 

• REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE SPORTVROUW EN SPORT-

MAN VAN HET JAAR 
 
1. Om in aanmerking te komen voor de erkenning van sportvrouw en sportman van 

het jaar, dient de kandidaat inwoner van Hoogstraten te zijn. 
2. De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk en omvat een zo volledig mogelijke 

beschrijving van de prestaties. Digitale foto's en/of videofilm zijn wenselijk om de 
kandidatuur te verduidelijken.  

 
• REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE SPORTTIENER VAN HET 

JAAR 
 
1. Om in aanmerking te komen voor de erkenning van sporttiener van het jaar, dient 

de kandidaat inwoner van Hoogstraten te zijn. 
2. De kandidaat is bovendien jonger dan 16 jaar op 31 december 2022.  
3. De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk en omvat een zo volledig mogelijke 

beschrijving van de prestaties. Digitale foto's en/of videofilm zijn wenselijk om de 
kandidatuur te verduidelijken.  
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• REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE TROFEE VOOR SPORTVER-

DIENSTE 
 

 

1. De Sportraad zal deze onderscheiding toekennen aan een persoon of groep personen 
om één van de volgende redenen: 

 - een uitzonderlijke sportprestatie geleverd hebben in het afgelopen jaar; 
 - zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in één of meerdere sporttakken; 
 - als bekroning van een verdienstelijke sportloopbaan; 
 - door activiteiten en/of prestaties hebben bijgedragen tot het stimuleren van de sport in 

het algemeen. 
 
2. Om in aanmerking te komen voor de Trofee voor Sportverdienste moet de kandidaat: 
 - in Hoogstraten wonen, oud-inwoner van Hoogstraten zijn of uitzonderlijk veel voor de 

sport in Hoogstraten betekend hebben; 
 - de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. 
 
3.  Kandidaturen kunnen worden voorgedragen door een vereniging die bij de 

Sportraad aangesloten is, een inwoner van Hoogstraten of door de Sportraad 
zelf. Ze moeten gemotiveerd zijn door een duidelijke omschrijving van de 
sportloopbaan, verdiensten of bijzondere prestaties van de kandidaat. Digitale 
foto's en/of videofilm zijn wenselijk om de kandidatuur te verduidelijken.  

 
 
 

Overzicht en voorbeelden prestaties die in aanmerking komen 

voor huldiging op de sportlaureatenviering 
 

1. Andere sporten: 

Hieronder vallen volgende sporten: petanque, reddend zwemmen, denksport, 

duivensport, vogelvereniging 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  
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2. Buitensporten individueel: 

Hieronder vallen volgende sporten: atletiek, tennis, triatlon, veldrijden, wielrennen, 

oriëntatielopen, hengelsport, autosport, motorsport 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

- Uitzonderlijke prestaties = bv de speler / speelster met het hoogste klassement 

(man / vrouw) over de plaatselijke (tennis)clubs heen, … 

In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te worden. Iemand die uitzonderlijk 

gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook al is deze geen kampioen. 

Gelieve dit te motiveren.  

 

3. Buitensporten in ploegverband: 

Hieronder vallen volgende sporten: voetbal, hockey, touwtrekken 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

→ Samengevat komt het er op neer dat elke ploeg die aan een officiële competitie 

deelneemt en kampioen speelt, gehuldigd kan worden.  

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  

 

4. Recreatiesporten 

Hieronder vallen alle sporten die op recreatief niveau beoefend worden zoals 

wandelen, fietsen, … 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Kampioenstitel binnen de organisatie waarin de recreatieve sporter of ploeg speelt 

- bijzondere prestatie in recreatiesport bv Gouden Arend, Zilveren Arend, Gouden 

Wiel enz., jarenlang actief lidmaatschap, gouden schoen, … 

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  
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5. Ruiterij: 

Hieronder vallen volgende sporten: ponyrijden, paardrijden in verschillende 

disciplines (dressuur, springen, eventing, groepsdressuur, aangespannen rijden, 

voltige, reining, endurance, enz.) 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk kampioenschap 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal kampioenschap 

- Nationaal kampioenschap (Vlaams of Belgisch): podiumplaats = 1ste, 2de of 3de 

plaats 

- Internationale wedstrijden (Inter-landencompetitie met een vertegenwoordiging van 

minimum 6 landen) = geklasseerd (= geplaatst bij het eerste vierde gedeelte) op 

internationaal tornooi 

- Internationaal podiumplaats= 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  

 

6. Schutterij: 

Hieronder vallen volgende sporten: handboog, kruisboog, karabijn, pistoolschieten 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

Concreet gaat het voor de Noorderbond (NB) om volgende prestaties: 

- Winnaar van de rozenprijs tijdens de NB schietingen 

- Kampioen in één van de reeksen bij het kampioenschap van de NB 

- Algemene kampioen van de NB bij het 3 pijlen 

- Keizer van de NB op alle afstanden 

- Winnaar met de ploeg van de beker van de NB 

- Algemene winnaar van het bondskampioenschap van de NB 

 

Concreet gaat het voor de Kempen (KKDB) om volgende prestaties: 

- Kampioen in één van de reeksen tijdens het kampioenschap van de KKDB 

- Algemene kampioen tijdens het kampioenschap 3 pijlen van de KKDB 

- Keizer van de kempen op alle afstanden 

- Winnaar van de nakamp tijdens de bondenkamp 

- Winnaar met de ploeg van de beker van de KKDB 
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Concreet gaat het bij kruisboog over: 

- individueel verbondskampioen (St. Jorisgilden) in de categorie: B, A en Ere 

- gildenkampioenschap: de gilde met het meest behaalde punten over het seizoen 

(door de 6 beste schutters)  

- rozenprijzen in de 3 categorieën van alle schietingen 

- winnende gilde van het eerste en tweede 6-tal (dit is een wedstrijd tussen 6 

schutters van A of B categorie van elke gilde).  

- winnaar beker Dupret (wedstrijd tussen 6 schutters van elke gilde) 

 

Concreet gaat het bij karabijn over: 

-  Noord Kempische Karabijn Schutters (= karabijnschuttersgildes van Meer, 

Meersel-Dreef, Loenhout, Wuustwezel, Baarle-Hertog ): Kampioen over 10 

schietingen en in de eigen reeks ( Ereklasse, A, B, C en Aspiranten)  

 

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  

 

7. Zaalsporten individueel: 

Hieronder vallen volgende sporten: gymnastiek in verschillende disciplines (AGD, 

AGH, trampoline, tumbling), dans (line dance),  gevechtssporten, badminton, 

tafeltennis 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal wedstrijden ( Inter-landencompetitie met een vertegenwoordiging van 

minimum 6 landen ) = geklasseerd (= geplaatst bij het eerste vierde gedeelte) op 

internationaal tornooi 

- Internationale podiumplaats= 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

- Uitzonderlijke prestaties = bv de speler met het hoogste klassement (man / vrouw) 

over de plaatselijke (badminton- of tafeltennis)clubs heen of behalen van 

uitzonderlijke graad, niveau in gevechtssporten 

In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te worden. Iemand die uitzonderlijk 

gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook al is deze geen kampioen. 

Gelieve dit te motiveren.  
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8. Zaalsporten in ploegverband: 

Hieronder vallen volgende sporten: zaalvoetbal, volleybal 

 

Prestaties die in aanmerking komen: 

- Gewestelijk kampioen = 1ste plaats op gewestelijk niveau 

- Provinciaal kampioen = 1ste plaats op provinciaal niveau 

- Nationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op Vlaams of Belgisch  

niveau 

- Internationaal podiumplaats = 1ste, 2de of 3de plaats op internationaal tornooi of 

Europees of Wereldniveau 

- Uitzonderlijke prestaties: In sommige sporten is het moeilijk om kampioen te 

worden. Iemand die uitzonderlijk gepresteerd heeft, kan toch gehuldigd worden, ook 

al is deze geen kampioen. Gelieve dit te motiveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


