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OUDENAARDE - In de volkszaal van het stadhuis werden vrijdagavond de atleten Veerle Van Linden 
en Dieter Geenens verkozen tot de Oudenaardse sportvrouw en sportman van 2015. Atletiekclub 
KASVO pakte vier van de zes trofeeën. 

Synchroonkunstschaatster Ann-Charlotte Petrens won de trofee voor beste sportjongere. Ann-Charlotte 
schaatst bij Temptation Club Ename en is Belgisch kampioene in de categorieën Novice and Juvenile en 
won in 2015 ook een zilveren medaille op de internationale Mozart Cup in het Oostenrijkse Salzburg. Ze 
ging ook met goud naar huis op de Internationale Winter Cup. 

De trofee voor jongerensportclub is voor het tweede jaar op rij voor atletiekclub Jong KASVO. De club heeft 
207 leden tussen 6 en 12 jaar oud. In 2015 behaalden die jonge atleten acht gouden en twaalf zilveren 
medailles op het provinciaal kampioenschap. 

Atletiekclub KASVO kreeg de trofee voor de beste sportclub. KASVO had in 2015 maar liefst 412 leden, die 
op verschillende kampioenschappen 59 gouden, 55 zilveren en 34 bronzen medailles behaalden. De 
atleten van KASVO pakten ook 32 provinciale, 5 Vlaamse, 12 Belgische en 5 wereldtitels. 

Eric Janssens van ropeskippingclub Recrean Skippers werd als sportvrijwilliger gehuldigd. Al jaren houdt 
hij alle foto- en filmmateriaal van de club bij. Hij ontwierp ook verschillende affiches en maakte ook tal van 
powerpointpresentaties voor de skippers. 

Atlete Veerle Van Linden van atletiekclub KASVO kreeg de trofee voor sportvrouw 2015. Ze won de 
Belgische titel op de 5.000 meter op de piste, de Antwerp 10 Miles en de 10 kilometer stadslopen in Gent 
en Knokke. Op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Wachtebeke werd Veerle derde en behaalde ze 
dus een bronzen medaille. Ook in de halve marathon van Keulen eindigde ze derde. 

Sportman 2015 is Dieter Geenens, ook al atleet van atletiekclub KSVO. Hij werd Belgisch kampioen op de 
60 meter horden indoor, Belgisch kampioen polsstok indoor en Belgisch kampioen vijfkamp indoor in de 
categorie M45. Hij leverde ook de derde Belgische prestatie aller tijden op het WK tienkamp M45. 


