
EVENT:  The Laureus Sports Awards, 10 maart 2010, Emirates Palace-Abu Dhabi  

Belaey in grootste sport award show ter wereld!
Nee heb je, ja kan je krijgen. Die volkswijsheid heeft biketriallegende en lefgozer Kenny Belaey nog 
maar eens bevestigd. Toen de Aalternaar collega-trialist/internetfenomeen Danny Macaskill op de 
genomineerdenlijst voor de Laureus awards zag prijken, trok hij zijn stoute schoenen aan en nam 
contact op met Laureus. “Zijn jullie geïnteresseerd in een trialshow van de achtvoudige 
wereldkampioen tijdens de live-awarduitreiking? Ik ben toevallig toch in de buurt.” Het begin van een 
waanzinnig avontuur...
Tot zijn eigen verbazing kreeg Belaey immers het licht op groen. Woensdagavond mag Kenny zijn indrukwekkende 
fietskunsten opvoeren in het megalomane Emirates Palace hotel in Abu Dhabi. De Laureus award show, 
gepresenteerd door Hollywoodster Kevin Spacey, zal te zien zijn door een publiek van honderden miljoenen in 180 
landen. Vanavond is één Belgische genomineerd namelijk Kim Clijsters in de categorie ‘Comeback’. Het optreden van 
‘The Magician’ in de meest glamoureuze sportverkiezing ter wereld is het hoogtepunt van een dolle maand in het 
midden-oosten.

In het zog van de wielertop trekt de Oost-Vlaming al enkele jaren naar de regio waar hij ondermeer de vertrek en-
aankomstplaatsen animeert tijdens de Ronde van Qatar. “Het was de bedoeling om ook dit jaar na Qatar nog andere 
shows te combineren. Eerst kwam de Ronde van Oman aan de beurt, daarna volgden optredens in Dubai. De 
combinatie van trialshows en voorbereiding op het wedstrijdseizoen is niet vanzelfsprekend. Toch heb ik daar de jongste 
jaren een evenwicht in gevonden. Vooral dankzij mijn coach, Paul Van Den Bosch die de shows verwerkt heeft in mijn 
trainingsprogramma.” 

Op zijn 27ste is Belaey een ervaren rot in het demonstreren van zijn sport. Voor TV of een een live publiek van 
tienduizenden, het maakt hem niets uit. De Laureus awards zijn echter van een heel andere orde. “Het is logisch dat je 
voor TV rekening moet houden met het technische facet van de opnames, maar hier spreken we echt over een 
megaproductie. Denk maar aan de Oscars of zo. De repetities waren veel intensiever en minutieuzer dan wat ik ooit heb 
meegemaakt. Een beetje bevreemdend ook om hier constant wereldsterren te zien af en aanlopen. Mika was daarstraks 
net na mij aan de beurt. Toen ik op de taxi wachtte, stond Boris Becker naast mij! Heel de omgeving ademt hier luxe en 
glamour. Als je in de lobby van het Emirates Palace staat zie je overal marmer. Aan de ene kant een gang met 700 
kamers, hetzelfde aan de andere kant, overal exotische houtsoorten en dure materialen. In Abu Dhabi is de crisis 
blijkbaar ver weg.”

“Drie minuten krijg ik om mijn act te brengen en alles moet tot in de kleinste details kloppen. Iedereen is super 
professioneel hier. Dat schrikt me zeker niet af. (grijnst) al geef ik wel toe dat het de eerste keer is dat ik graag een eigen 
manager bij me had. Constant moet ik hier op mijn strepen staan anders wordt je platgewalst. Zo kwamen ze eerst af 
met muziek van Britney Spears godbetert. Nu wordt het LCD Soundsystem met Tribulations. Daar zit toch al wat meer pit 
in! Ik liep ook Macaskill al tegen het lijf, die hier is genomineerd in de categorie Action sportsperson. Hij vond het wel 
knap dat ik hier een trialshow kom opvoeren. ‘Live voor TV en voor zoveel volk, dat zou ik nooit durven’ zei Danny. Een 
mooir compliment.

Dit weekend gaf ik in een openluchtclub een show nét voor de DJ-set van 2 Many DJ’s. Een fantastische ervaring, toen 
ik op het dak sprong ging heel de tent uit zijn dak, 2.000 feestvierders die stonden te joelen en te springen! Leuk dat ik 
zoiets kon delen met de Dewaele Brothers. Zij zijn dat soort toestanden meer gewoon, maar toen ik met hen een praatje 
sloeg bleken het heel toffe, nuchtere gasten te zijn. Oost-Vlamingen hé,” knipoogt Belaey veelbetekend.

Over The Laureus Sports Awards
- De Laureus is de meest vooraanstaande sportverkiezing ter wereld. Zoals de Oscars dat zijn in de film of de Grammy’s in de muziek.
- Aan de Laureus Sports Awards is een goodwill organisatie verbonden die sociale doelen dient.
- Er zijn zeven categorieën: Sportman en sportvrouw, team, revelatie en comeback van het jaar maar ook de beste extreme sporter en 

sporter met een handicap worden gelauwerd.
- De winnaars ontvangen de Laureus die werd geproduceerd door juwelenmerk Cartier. Dit beeldje met dertig gram, weegt 2,5 kg waarvan 

670 gram puur zilver en 650 gram goud. 
- Genomineerd voor Sportman: Alberto Contador, Kenenisa Bekele, Roger Federer, Valentino Rossi, Usain Bolt en Lionel Messi
- Genomineerd voor Sportvrouw: Shelly-Ann Fraser, Sanya richards, Britta Steffen, Lindsey Vonn, Serena Williams en Federica Pellegrini
- Kim Clijsters neemt het in ‘Comeback’ op tegen: Blanka Vlasic, Lance Armstrong, Jessica Ennis, Brett Favre en Tom Watson
- Aangekondigde showbizz sterren: Hugh Grant, Clive Owen, Michelle Rodriguez, Kyle MacLachlan...
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