
Verslag kampioenenhulde op het stadhuis te Oudenaarde – 21/11/2015 

Traditiegetrouw was het verzamelen geblazen op het stadhuis om de KASVO-kampioenen van het 

voorbije seizoen te huldigen.  Om het aantal te huldigen atleten enigszins beheersbaar te houden, 

kwamen hiervoor enkel ‘gouden’ plaatsen in aanmerking, wat geenszins afbreuk doet aan de waarde 

van de zilveren en bronzen resultaten…  

Maar liefst 7 leden van het stadsbestuur maakten in hun agenda tijd vrij om de kampioenenhulde bij 

te wonen : Burgemeester Marnic De Meulemeester, Schepenen Peter Simoens en Richard Eeckhaut, 

raadsleden Hilde de Smet, Günther Botteldoorn, Mathieu Mas en Dagmar Beernaert. 

Atleten, familieleden, KASVO-bestuursleden en sympathisanten vulden de mooie laatgotische zaal 

van het stadhuis.  

Al even traditiegetrouw werd de aftrap gegeven door Peter Simoens die naar eigen zeggen een 

speech had voorbereid van anderhalf uur maar deze op vraag van de Burgemeester had gereduceerd 

tot een babbel van een goed kwartier. In dat kwartier werd een mooi overzicht gegeven van  het 

belang van sporten voor de gezondheid, de belangrijke taak die KASVO hierbij vervult, de diverse 

atletiekdisciplines die in Oudenaarde kunnen beoefend worden, … Hij richtte ook een bijzonder 

dankwoord aan de ouders, de trainers, de sponsors en de bestuursleden die zich – meestal geheel 

belangeloos – inzetten voor de goede werking van de club. Ook werd een woordje van dank gericht 

aan de webmasters die zorgen voor een up-to-date KASVO website waarop menig ander club terecht 

jaloers mag zijn. Tot slot kwam ook het financiële plaatje ter sprake : zonder inkomsten kan een club 

immers niet naar behoren draaien. De bijdrage door de Stad en het zeer democratische lidgeld 

werden vernoemd ; tevens werd een warme oproep gedaan om massaal aanwezig te zijn op het 

KASVO-eetfestijn van 6 maart 2016 om extra geld in het laatje te brengen.  

Vervolgens werd overgegaan tot de huldiging van de atleten die in het voorbije seizoen 2014-2015 

een provinciale, Vlaamse, Belgische of internationale titel hebben behaald. Van de 24 atleten die 

hiervoor dit jaar in aanmerking kwamen, waren maar liefst 20 atleten aanwezig ! Dat is een heel 

mooie opkomst in vergelijking met voorgaande jaren.  Alle atleten kregen een mooie trofee en al dan 

niet bijhorende kussen van één van de leden van het Stadsbestuur. Uiteraard sprong ook dit jaar 

Rachel Hanssens er weer bovenuit met een indrukwekkende lijst prachtprestaties op provinciaal, 

Vlaams, Belgisch, Europees en wereldvlak.  Conny Rogiers zorgde ervoor dat alles in goede banen 

werd geleid en de juiste  trofee bij de juiste atleet terecht kwam. 

Tot slot nam Pieter Demetter als voorzitter van KASVO nog even kort het woord  waarin de prachtige 

prestatie van de pupillen en miniemen op de Beker van Vlaanderen werd aangehaald en een 

dankwoordje werd gericht aan de trainers. Ook de goede relatie met het stadsbestuur werd 

benadrukt. Pieter maakte van de gelegenheid gebruik om het stadsbestuur uit te nodigen om 

binnenkort samen met enkele afgevaardigden van de rugby-, voetbal- en atletiekclub rond de tafel te 

gaan zitten om de toekomstplannen qua infrastructuur gezamenlijk te bespreken.  

De huldiging werd afgerond met een glaasje bier, fruitsap of water aangeboden door het 

stadsbestuur. 
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