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PERSBERICHT 

 
De Nationale Loterij en het BOIC huldigen Olympische top 8-atleten 

 

Net als tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio konden ook de atleten en coaches van Team Belgium die deelnamen 
aan de Olympische Winterspelen in Peking op een premie van de Nationale Loterij rekenen wanneer ze hun Olympisch 

diploma behaalden. Drie atleten en hun coaches werden in de bloemetjes gezet na hun uitzonderlijke sportieve prestaties 
en ontvingen samen een cheque ter waarde van € 118.750. 

Hoog bezoek in de gebouwen van de Nationale Loterij op het De Brouckèreplein in Brussel: Olympische 
atleten Bart Swings, Loena Hendrickx en Hanne Desmet kwamen langs en werden gehuldigd voor hun 

prestaties op de Olympische Winterspelen van Peking 2022. Samen bezorgden ze ons land twee medailles 
en zes top 8-plaatsen, goed voor de meest succesvolle winterspelen voor ons land sinds 1948. 

Dankzij alle spelers van de Nationale Loterij werd voor de drie atleten en hun coaches in totaal een 
cheque voorzien van € 118.750. Die kregen ze uit handen van de CEO van de Nationale Loterij, Jannie 

Haek. 

Met een epische gouden medaille op de massastart en een zevende plaats op de 5000 m was er voor 
schaatser Bart Swings een bedrag van € 55.000 weggelegd ( € 50.000 + € 5.000). De bronzen medaille op de 

1000 m shorttrack en een vierde en vijfde plaats op de 500 m en 1500 m leverden Hanne Desmet € 35.000 
op (€ 20.000 + € 10.000 + € 5.000). Met een fantastische achtste plek in het kunstschaatsen mocht ook 

Loena Hendrickx rekenen op een premie van € 5.000 

Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij:  

“We zijn al sinds jaar en dag trouwe partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en 
het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). Dit partnership ligt ons erg na aan het hart, want we vinden het van 
essentieel belang om onze atleten te helpen om hun doelen te bereiken. Ze dienen als voorbeeld voor velen 

en zijn een bron van inspiratie voor alle Belgen.” 

 
Voor meer informatie omtrent deze actie, kunt u contact opnemen met: 

Joke Vermoere 
Hoofd Communicatie Nationale Loterij 

+32 477 21.24.36 - joke.vermoere@nationale-loterij.be
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