Op zaterdag 23 februari vond in het Casino van Knokke-Heist de Uitreiking van de Sporttrofeeën van
2018 plaats. De plechtigheid in de Magrittezaal werd bijgewoond door een 350-tal genodigden en
vlot aan elkaar gepraat door Sporza journalist Ruben Van Gucht.
Schutter Emma Vandevyvere (Shooting Air Vossenhul) en jiu-jitsuka Ian Lodens (Ippon
Zwijndrecht) werden uitgeroepen tot respectievelijk sportvrouw en sportman van het jaar.
Met als tegenkandidate Katinka Dubois werd het de jury van de sportraad knap lastig gemaakt om
deze trofee toe te kennen. Met 11 medailles in 11 kampioenschappen bij de dames senioren gaf de
jury de voorkeur aan de studente Taal en Letterkunde die van een topsportstatuur geniet. Emma
won in 2018 maar liefst 4 x goud, 4x zilver en 3 x brons. Kortom een kampioene van kaliber.
Ian Lodens kreeg de voorkeur op triatleet Sanne Swolfs en triatleet Yves Depoorter. Ian verzamelde
een ronduit indrukwekkend palmares. Hij werd o.a. wereldkampioen in het Duo System Men bij de
U21 en Europees kampioen in het Fighting System Men bij de U21.
Met de verkiezing van Ryan Lodens (Ippon Zwijndrecht) tot beloftevolle jongere viel de familie
Lodens net als de vorige jaren twee maal in de prijzen. Ryan haalde het van catamaranzeiler Henri
Demesmaeker en wakeboarder Casper Van Hemelrijck-Bray. Ryan werd met broer Ian
wereldkampioen in het Duo System Men bij de U21, wereldkampioen in het Duo System Men bij de
senioren en won nog tal van Europese titels.
De titel van jeugdploeg ging naar het Lakeside Paradise Youth Team. Zij haalden het van Ju-Jitsu
Kuo-Lung Knokke-Heist. De junioren, boys en mini-men hebben zich van hun beste kant laten zien.
De selectieploeg met jonge wakeboarders behaalden een waterval aan gouden, zilveren en bronzen
medailles op verschillende jeugdkampioenschappen. Ook op het Belgisch kampioenschap haalden ze
gouden en zilveren medailles in diverse categorieën.
Royal Knokke Footbalclub werd uitgeroepen tot sportclub van 2018. Zij kregen van de jury de
voorkeur op Ladies van KFC Heist en Tennis Club Duinbergen mede door hun winst in de 1/16de
finales waar zij eersteklasser Standard Luik versloegen met 1-2. In hun eerste seizoen in de eerste
amateurliga behaalden ze in mei, na de play-offs, ook meteen de landstitel.
Jurgen Corveleyn, An Muyllaert (Gym Knokke-Heist), Hendrik Heyneman (Tafeltennisclub
Knokke-Heist) en Wilfried Landuyt (Judoclub Heist) ontvingen de zilveren medaille van
sportverdienste. Een gouden medaille van sportverdienste viel te beurt aan Herman De Vriendt
(Vlaanderens Wiel).

