Persbericht
Brussel, 26 augustus 2021 – De Stad Brussel en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vieren samen
de atleten die een medaille behaalden op de laatste Olympische Spelen van Tokyo. Zij zullen op vrijdag 3
september om 16u verwelkomd worden op het legendarisch balkon van het Stadhuis op de Grote Markt van
Brussel tijdens een plechtigheid ter ere van hen.
De Olympische Spelen van Tokyo waren een echte voltreffer voor Team Belgium! Het behaalde zeven medailles (3
gouden, 1 zilveren en 3 bronzen) zonder de vele atleten te vergeten die een plaats in de Top 8 behaalden en dus een
Olympisch diploma zullen ontvangen. “Deze beloningen zijn bekroningen voor jarenlange inspanningen en we
herinneren eraan dat sport niet alleen een belangrijke factor is voor een goede fysieke en mentale gezondheid, maar
ook een enorme verbindende kracht heeft”, voegt Benoit Hellings, Schepen van Sport en Klimaat van de Stad Brussel
toe.
“Deze “Team Belgium” atleten zijn namelijk ook ambassadeurs van de waarden gelijkheid, niet-discriminatie,
participatie en solidariteit, eigenschappen die zowel de Stad Brussel als het Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité nauw aan het hart liggen”, verklaart Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.
Hand in hand zullen deze laatst op vrijdag 3 september om 16u de inspanningen eren van deze atleten die ons land
17 dagen hebben doen stralen.
Met deze plechtigheid, die zal plaatsvinden op het balkon van het stadhuis op de grote Markt van Brussel, bevestigen
de Stad en het BOIC samen hun engagement om de heren- en damessport te promoten en integratie in al zijn vormen
te ondersteunen.
Philippe Close, Burgemeester, Benoit Hellings, Eerste Schepen, Schepen van Sport en Klimaat van de Stad Brussel,
Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium voor Tokyo 2020, Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het BOIC en
Philippe Vander Putten, CEO ontvangen
- Bashir Abdi, bronzen medaille (Atletiek, Marathon)
- Grégory Wathelet, Jerôme Guery en Pieter Devos, bronzen medaille (Ruitersport - jumping, team)
- Matthias Casse, bronzen medaille (Judo) Judo
- Nafi Thiam, gouden medaille (Atletiek, Zevenkamp) wiens aanwezigheid nog moet worden bevestigd
Nina Derwael, gouden medaille (Artistieke gymnastiek, ongelijke leggers)
- Wout van Aert, zilveren medaille (Wielrennen, wegrit)
- De 18 spelers van het team Red Lions, gouden medaille (Hockey)
Deze schitterende resultaten zijn zeker een bron van inspiratie voor onze jongeren om hun talent vastberaden te
ontwikkelen en misschien de kampioenen van morgen te worden.
De keuze van vrijdag 3 september is niet toevallig. Diezelfde dag vindt namelijk enkele kilometers verder de Memorial
Van Damme plaats, een prachtig internationaal uithangbord voor Brussel en voor België. Bovendien worden onze
atleten tijdens de Memorial geëerd tijdens een ‘Parade Team Belgium’.
OPGELET : Vanaf 14.30 u. dient iedereen die de Grote Markt wil betreden in het bezit te zijn van een Covid
Safe Ticket.
Allemaal voor en samen met onze atleten! See you in Paris in 2024.
PERSACCREDITATIE EN FOTOGRAFEN: gelieve uw aanvraag en uw perskaart per e-mail te versturen naar
Fabienne Van Koninxloo (f.vankoninxloo@bmeo.be) uiterlijk voor dinsdag 1 september.
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