
REGLEMENT SPORTMAN EN SPORTVROUW VAN HET JAAR 
 
 
Dit reglement omschrijft de criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor een nominatie voor de Trofeeën van Sportspress.be, met 
name: 

A. De Sportman van het Jaar 
B. De Sportvrouw van het Jaar 
C. De Belofte van het Jaar 
D. De Ploeg van het Jaar 
E. De Paralympiër van het Jaar 

 
Voor de trofeeën A, B en C 
 

1) De prestaties moeten geleverd worden door een sporter met Belgische 
nationaliteit. 

2) In geval van dubbele nationaliteit: enkel de prestaties geleverd door 
sporters die voor België uitkomen. 

3) Genaturaliseerden: enkel de prestaties geleverd onder Belgisch statuut 
(vanaf de datum dat hij/zij Belg is – omgekeerd: tot hij/zij de Belgische 
nationaliteit opgeeft). 

 
Voor trofee C 
 

1) De prestaties moeten geleverd worden door sporters in de categorieën 
junioren en beloften. Andere jeugdcategorieën komen niet in aanmerking. 
Voor jeugdige sporters die reeds op professioneel niveau actief zijn, geldt dat 
zij in het afgelopen jaar ten minste één competitiewedstrijd moeten afgewerkt 
hebben op beloftenniveau. 

2) De trofee ‘Belofte van het Jaar’ kan slechts één keer in een carrière 
gewonnen worden. Sporters die eerder al deze trofee veroverden, komen niet 
meer in aanmerking. 

 
 
Voor trofee D 
 

1) De prestaties moeten geleverd worden door een Belgische ploeg in een 
Belgische of internationale competitie. De nationaliteit van de ploegleden 
speelt niet in de beoordeling. 

 
Voor trofee E 
 

1) Maximaal 12 vertegenwoordigers van het Belgisch Paralympisch Comité 
stemmen mee voor deze trofee. 

 



Algemeen 
 

1) Enkel prestaties geleverd in officiële, gereglementeerde en meetbare 
competities. 

2) Enkel prestaties geleverd in sporten die in onderstaande lijst staan 
opgenomen. In twijfelgevallen beslist de commissie Sportman/Sportvrouw 
van Sportspress.be. 

3) Eenzelfde sporter kan ieder jaar in aanmerking komen. 
4) Vermelding van buitengewone prestaties die niet sub A, B, C en D vallen: 

“Sportspress.be wil nogmaals zijn grote waardering uitspreken voor de 
topprestaties van Belgische atleten op, bv., de Paralympische Spelen. Omdat 
het meten en vergelijken van prestaties en de verdiensten in hun competities 
evenwel niet kan volgens onze criteria van doorzichtigheid, kunnen  
Paralympische atleten volgens het reglement niet in de lijst met kandidaten 
voor de Sportman & Sportvrouw opgenomen worden.” 

5) Sportspress.be legt er bij zijn leden de nadruk op dat het referendum in de 
eerste plaats gaat over de sportieve waarde van de prestaties. Daaronder 
wordt de kwaliteit van de prestatie an sich maar ook de sportiviteit bij het 
leveren van die prestatie, gerekend. 

 
 
Sporttakken 
 

1) Alle olympische sporttakken en hun onderverdelingen 
 

A. Zomer 
• Zwemmen (ook lange afstandszwemmen) 
• Boogschieten 
• Atletiek (ook veldlopen en berglopen) 
• Badminton 
• Baseball 
• Basketbal 
• Boksen 
• Kano/kayak 
• Wielrennen (ook veldrijden) 
• Paardensport (ook draven en mennen) 
• Schermen 
• Voetbal (ook zaalvoetbal) 
• Turnen 
• Golf 
• Handbal 
• Hockey (ook rollerhockey) 
• Judo 
• Moderne vijfkamp 
• Muurklimmen 
• Roeien 
• Zeilen (ook niet-olympische proeven) 
• Schieten 
• Softbal 



• Tafeltennis 
• Taekwondo 
• Tennis 
• Triatlon (ook Iron Man) en duatlon 
• Volleybal (ook beachvolley) 
• Gewichtheffen 
• Worstelen 

 
B. Winter 

• Biatlon 
• Bobslee 
• Curling 
• Ijshockey 
• Rodelen 
• Schaatsen (snelschaatsen, kunstschaatsen, 

langebaanschaatsen) 
• Skiën 

 
C. Niet-olympische sporten 

• Autosport 
• Bowling 
• Gevechtssporten (Ju-jitsu, karate, wushu...) 
• Korfbal 
• Motorsport (snelheid, motocross) 
• Oriënteringssport 
• Racquetball 
• Squash 
• Rugby 
• Waterski 
• Jetski 
• Powerlifting 

 
B. Twijfelgevallen: 

• Biljart 
• Paragliding/parachute 
• Bodybuilding 
• Petanque 
• Schaken 
• Bridge 
• Dansen 
• Reddend zwemmen 
• Casting 
• Krachtbal 
• Touwtrekken 
... 

 
 


