GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Hublet: Eerbetoon aan de Ukkelse winnaars van een zilveren medaille op de
Olympische Spelen van Rio.
De h. Hublet vermeldt dat de 19 Red Lions gisteren in Uccle Sport waren voor een replay van de
Olympische finale na hun uitstekende prestaties in Rio. Het was een feestelijke avond voor de jonge Ukkelse
hockeyspelers die voortkomen uit de vier grote clubs in de gemeente (Uccle Sport, Racing, Léopold en Wellington). Ukkel is de gemeente met de meeste hockeyclubs en -spelers.
Er gingen vijf zilveren medailles naar Royal Racing Club en één naar Royal Léopold Club voor Tom
Boon, Cédric Charlier, Simon Gougnard, Jérôme Truyens, Jérémy Gucassoff en Elliot Van Strydonck. Drie van
hen zijn ook Ukkelaar en ook de voorzitter van het BOIC Pierre-Olivier Beckers woont sinds lange tijd in onze
gemeente.
De h. Hublet werd enkele weken geleden al meermaals geïnterpelleerd door verontruste ouders die
aangaven dat de gemeente nog niets officieels gedaan had om deze prestaties te vieren. Dit was eveneens
het geval voor verschillende leidinggevende personen van deze vier clubs.
Voor hockey moet er regelmatig getraind worden en, net zoals bij andere sporten, leert dit de jongere generaties om hun grenzen te verleggen. Een medaille winnen betekent dat er een enorme training aan
voorafgegaan werd en dat sommige zelfs hiervoor hun loopbaan hebben moeten onderbreken. Het zijn
voorbeelden voor jongeren en ze blijven zich inzetten in hun clubs en de nieuwe generaties.
Ittre, Brasschaat en Antwerpen hebben hun spelers al geëerd en ze werden gisteren ontvangen op
het koninklijk paleis. Is het niet eens de beurt aan Ukkel om, eventueel in samenwerking met het BOIC, deze
winnaars te eren voor hun uitzonderlijke resultaten?
De voorzitter geeft aan dat het college wel degelijk de intentie heeft om deze hockeyspelers te eren.
Hij is al naar Racing gegaan om de spelers te feliciteren maar geeft toe dat er nog geen officiële plechtigheid
is geweest.
Schepen Gol-Lescot geeft aan dat ze fan is van hockey omdat dit een uitstekende sport voor het gezin is. De clubs wouden eerst intern een feest geven, zoals Racing en Léo. Op het feest gisteren waren er
aanwezigen uit heel België aanwezig en de Brabançonne werd in de twee talen a capella gezongen. Het college wil de spelers feliciteren tijdens een manifestatie waarop alle voorzitters van de vzw's en verschillende
sportclubs en talrijke prominenten aanwezig zullen zijn. Schepen Gol-Lescot acht het gepaster om officiële
felicitaties te organiseren in een ruimer kader, niet enkel voor hockey.
De h. Hublet is tevreden met dit idee. Het moet voor de clubs wel mogelijk zijn om elk voldoende leden te kunnen laten deelnemen.
Schepen Gol-Lescot geeft aan dat de voorzitters van de twee betrokken club al een brief hebben
ontvangen met een mogelijke datum hiervoor. Naast de voorzitters kunnen ook leden vertegenwoordigd zijn.
Het is niet mogelijk iedereen te ontvangen want Wellington heeft 2200 spelers, Uccle Sport 965, Léo 1200 en
Racing 1300. De bestuurders kunnen eveneens vergezeld worden van andere vertegenwoordigers.

