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Dominiek Savio Instituut v.z.w. 
Sportclub Gidos 

 

De Sportkrant – Editie 2016 

Beste begeleiders, bestuursleden, directie, ouders, sponsors, sporters, trainers en vrijwilligers. 
 
Zoals jullie wellicht gezien hebben op onze website heeft elke sporttak prachtige resultaten behaald 
in het sportseizoen 2015-2016. Er werden ook tal van evenementen georganiseerd. Eventjes een blik 
op dit prachtige sportjaar: 
 
De sportclub werd erkend als goed doel voor Music for Life. Ter gelegenheid van die Warmste Week 
werden er heel wat acties georganiseerd ten voordele van GIDOS. Al dat engagement en 
enthousiasme vinden we echt hartverwarmend en het geeft ons nog meer energie voor volgend 

sportseizoen.  
We bedanken vooral: 
Haike Delafontaine en Sandrine Maes voor de jeneververkoop. 
De Mountainbike Club ‘de boskantrijders’ van Westrozebeke voor hun 
koekenverkoop. 
Het bedrijf Spot-it voor hun infosessies veiligheid en internet. 
De Coverband Six with a Lady voor het prachtige optreden. 
Ilana en Leander De Craene voor de lekkere popcorn. 

 
 
Een delegatie van Gidos - boccia was op 24 oktober 
aanwezig tijdens Rouge ça Bouge 2015. Dit jaarlijkse 
galabal wordt georganiseerd door serviceclub Kiwanis 
Junior - Wervik. Ook dit jaar koos deze serviceclub ervoor 
om zich voor de sport boccia in te zetten. Onze dank aan 
deze serviceclub. 
 
 

Hiernaast zie je een foto van de jaarlijkse uitdaging, 
de Gidosvoetballers namen het dit jaar op 17 
november 2015 op tegen de MFC-begeleiders. Na 
een stevige opwarming stonden beide teams 
supergemotiveerd aan de aftrap. Ons team begon 
zeer goed aan de match en kwam als eerste op 
voorsprong. Het mooie passenspel, tegen een toch 
wel zeer stevige tegenstander onder leiding van 
Enzo Vandewalle, werd voor de rust beloond met 

een 6-4 voorsprong. Na de rust ging het voor beide teams gelijk op. Iedere speler droeg zijn steentje 
bij in de mooie combinaties. De match resulteerde in een nipte overwinning voor het team van de 
begeleiders.  
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Dit sportjaar startte Gidos met een nieuwe tafeltenniswerking onder leiding 
van Stien Storme. De eerste maanden werkten ze op techniek maar in 
december waren ze al klaar om naar buiten te treden. Onlangs kreeg de 
ploeg ook een automatische ballenwerper van sponsor Depuydt Audiologie. 
 
 
 
 
 
 

Sportclub Gidos mocht steun ontvangen van BC 
Crelan Kortrijk. Op 31 mei overhandigde 
Tom  Gheysen MFC-begeleider, coach en 
ondervoorzitter van de basketbalclub BC Crelan 
Kortrijk de opbrengst van hun Special Carnaval 
Event aan sportclub Gidos. Tom Gheysen: “Op 13 
februari organiseerden we  een 
basketbalwedstrijd met als thema Carnaval. We 
verkochten ook heel wat tombolaloten. De 
hoofdprijs was een ballonvaart aangeboden door 
de firma Benedict Huysentruyt Verf & Advies. De 
avond bracht maar liefst 500 euro op. We zijn blij 
dit te kunnen schenken aan Gidos, de sportclub voor personen met een motorische beperking uit 
Gits.’ Meer info: http://www.basketclubkortrijk.be/. 
 

 

 
 
Op 6 februari stonden Tine en Bert in voor het Interclub - kampioenschap Boccia, editie 2016. Dit 
vond plaats in de sportzaal. Er kwam veel volk naar deze unieke competitiedag. Er werden 
individuele duels op poten gezet. Elke klasse kon het tegen elkaar opnemen, iedereen was 
gelijkwaardig. Dit was een mooi initiatief en toont ongeziene klasse tussen de Gidos - clubleden. Ook 
voor trainers, helpers en supporters waren er spannende momenten. Voor elke wedstrijd werden de 
duels één voor één aangekondigd. Het gaf de atleten en supporters een kick. Als slotmoment volgde 
de prijsuitreiking: op de 1e plaats: Lander Defrancq, 2e plaats: Bavo Vanderispaillie en 3e plaats: Kevin 
Debruycker. Daarnaast vulden lovende woorden van Kiwanis junior de zaal.  

 
 

http://www.basketclubkortrijk.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4q7j7czNAhVHWhoKHcxEAfgQjRwIBw&url=http://www.topspin2.be/joola-robot-tt-buddy-topspin.html&psig=AFQjCNFFrzOcU9P5-wm1bvxp3Yng2jpB6Q&ust=1467276694113866
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Op het Gidosfeest werden er veel trofeeën en medailles uitgereikt voor het sportseizoen 2014-2015. 
Voor de sporttak Boccia: Bavo Vanderispaillie, Belgisch kampioen BC4 individueel. Team – Vlaams 
Kampioen BC4 -Bavo Vanderispaillie, Lander Defrancq en Tine Jonckheere. Team – Belgisch 
Kampioen BC4 – Tine Jonckheere. Voor H-Hockey: Gidos Wheels on Fire kampioen in 1e klasse 
Nederlandse competitie. Voor E-hockey: Gidos Screamers kampioen in Superleague, Gidos Red 
Dragons kampioen in 2e klasse. Voor Voetbal: scholencompetitie – 1e plaats. Voor Zwemmen: 
Lyndsay Allary – Belgisch kampioen 100m schoolslag en 100m rugslag. Alweer prachtige prestaties 
dus! De sportverdiensten gingen naar: Kevin Vanantwerpen, H-hockey. Hilde Vandenabeele, Boccia. 
Carlo Maenhoudt, bowling. David Marinelli, E-hockey. Evelyn Demeulenaere, zwemmen en Kenny 
Vermeulen, voetbal. Bedankt om met zoveel aanwezig te zijn op deze schitterende avond! 
 
 

De datum van het volgende Gidosfeest is al bekend! Vrijdag 25 november wordt iedereen verwacht 
in het restaurant “Zet je Bie”. Noteer de datum alvast in je agenda. Het thema en de affiche worden 

in september bekend gemaakt! 

 
 
We willen graag alle aanwezigen 
bedanken van de La Dolce Vita-avond. 
Zes eerstejaarsstudenten 
handelswetenschappen van de KUL 
kregen de opdracht een event te 
organiseren. Ze deden dit ten voordele 
van de sportclub Gidos. Na een aperitief 
kon je à volonté  aanschuiven voor een 
heerlijke spaghetti bolognaise of een 
vegetarische versie. Na de maaltijd was 
er nog een optreden van de coverband 
‘Six with a lady’. Het bestuur, de trainers, 
de vrijwilligers en de atleten zijn de studenten enorm dankbaar. 
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Tijdens het weekend van 22 - 24 april 2016 vond de tweede editie van het Floor Ball tornooi, Swiss 
Wheely Open, plaats in Notwill, Zwitserland. Slechts 8 landen werden voor dit evenement 
geselecteerd. Het kampioenschap werd door Rollstuhlclub Thurgau (een Zwitserse floorballclub) 
georganiseerd en tijdens elke wedstrijd waren alleen de internationale regels van tel.  
 
 
Talent Games - editie 2016. Parantee werkte samen 
met de KULeuven een testbatterij uit. Het doel van 
deze testbatterij, onder de naam TALENT GAMES, is 
om sporters met een beperking te testen op hun 
sportvaardigheden om zodoende talentvolle atleten 
op jongere leeftijd te kunnen detecteren. Onze H-
Hockeytrainer Michael kreeg feedback over de 
vaardigheden van de atleten, wat nuttig kan zijn 
binnen het kader van de trainingen. Deze testing 
ging door in de sporthal Ogierlande op 11 april 
2016. Via de Talent Games kan er een heroriëntatie 
plaatsvinden van de G-sporters naar een meer geschikte sport, passend bij hun sportvaardigheden en 
sportprofiel.  
 

 
Dit jaar was de Bingonight SpEtTeReNd, fAnTaStIsCh, MeGaSjIeK... 
Dit komt door onze unieke vrijwilligers. Ik denk daarbij aan onze 
supertrainers, geëngageerde bestuursleden, de multifunctionele 
leerkrachten, directie en Gon-begeleiders van het BuSO, de 
medewerkers van de wasserij, de enthousiaste stagiairs van het 
Vives,... Zonder jullie zou de avond niet zo verlopen zijn! 
We hopen nog lang met jullie te mogen samen werken.  
Ook nog eens proficiat aan Patricia Delacroix (mama van 
voetbaltrainer Dries), de winnares van de tablet gesponsord door NV 
Flanders Color. Tot volgend jaar!!! 

 
 

De datum van de volgende Bingonight is al bekend! Vrijdag 31 maart 2017 wordt iedereen verwacht 
in “De Oude Melkerij”. Noteer de datum alvast in je agenda. Het thema en de affiche worden in 

januari bekend gemaakt! 
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Belgisch & Vlaams Kampioenschap Boccia 2016 
Ons Boccia sportteam heeft een heleboel prachtige 
gouden medailles mee naar huis: 
Vlaams Kampioen individueel Boccia klasse BC 4 : 
Bavo Vanderispaillie. Vlaams kampioen Team en pair 
Boccia klasse pair BC4: Bavo Vanderispaillie, Tine 
Jonckheere en Lander Defrancq. Belgisch Kampioen 
individueel Boccia klasse BC 4: Tine Jonckheere en 
Belgisch kampioen Team en pair Boccia klasse pair 
BC4: Bavo Vanderispaillie, Tine Jonckheere en Lander 
Defrancq. Voor Yasmin was dit haar laatste 
competitie. We willen haar nogmaals bedanken. 
Volgend seizoen komt Jozefien erbij als trainer. We 
wensen haar veel succes.  
 

 
Belgian Paralympic Swimming Championships 2016. Dit 
kampioenschap vond plaats in het Zwembad Sinbad, Sint-Niklaas 
op 22 mei 2016. Zwemclub Gidos deed het zeer goed: Filip 
Deseyne haalde zilver op de 100m Freestyle 19+, brons op de 
100m backstroke 19+ en een vierde plaats op de 50m Freestyle 
19+. Elodie Joye behaalde de 5e plaats op de 100m Freestyle. 
Evelyn Demeulenaere haalde de 4e plaats op de 50m Breastsroke 
en 5e plaats op de 100 m Breaststroke. Lyndsay Allary nam twee 
zilveren medailles, 50 en 100m Freestyle 19+ en twee gouden 
medailles 100m back- en breaststroke mee naar huis. Proficiat 
aan onze zwemmers, hier in aanwezigheid van erelid Sven 
Decaesstecker waarvoor we straks duimen op de Paralympics.  
 

 
 
Gidos Screamers Powerchair 
Hockeyteam zijn voor de 8ste keer op 
rij kampioen van België! Het is de 
10de titel in totaal voor het eerste 
team van sportclub GIDOS. 4 juni 
wonnen ze in de Belgische Super 
League met 14-0 tegen Wheelblazers 
E1 en 18-0 tegen Somival E1. 
 
 

 
Samenwerking MFC. In samenwerking met de enthousiaste 
begeleiders van het MFC van het Dominiek Savio instituut 
bieden we ook de recreatieve sporten Boccia, Bowling, H-
Hockey, Rolstoeldans, Voetbal en Zwemmen aan. Op deze 
manier willen we de goeie samenwerking en wekelijkse inzet 
van de begeleiders graag nog eens benadrukken. Op de foto zie 
je de rolstoeldansgroep op het Gidosfeest.  
 
 

https://www.facebook.com/sportclubgidos/


6 
 

Laatste competitiedag H-Hockey: tweede plaats voor H-Hockeyteams Silverbolt en Wheels on Fire. 
Op Nederlandse bodem hebben beide teams een zilveren medaille mee! 
De Spelers Bollaert Thomas, Boone Jonas, Hantson Arne, Huyghe Lauren, Isaac Tristan, 
Vanantwerpen Kevin, Vanhoorne Maxime, Vanhove Matthias, Vanslembrouck Dimitiri, Maxime 
Vanhoorne en trainer Michael De Ruytere zijn heel tevreden.  
We willen op deze manier sponsor CV & Sanitair Dimitri Defrancq nog eens bedanken voor de nieuwe 
sportoutfits van ons H-Hockeyteam.  
 

 
  
 
De Gidos E-Hockeyploeg Red Dragons promoveerde van 1ste klasse naar Superleague.  
Om volgend jaar te schitteren in de superleague overhandigde maandag 13 juni garage De Groote NV 
onze nieuwe sporttruitjes voor het volgend seizoen. Zien ze er niet schitterend uit? 
 

 
 

Bedankt aan alle begeleiders, bestuursleden, directie, ouders, sponsors, sporters, trainers en vrijwilligers voor dit prachtig seizoen. 
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