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De Panathlon Antwerpen Sportpersoonlijkheid 2020
werd postuum uitgereikt aan Alain Verschoren, ererector
van de Universiteit Antwerpen. Hij volgt hiermee Gert
Vande Broek op voor zijn inzet en grote bijdrage die hij
heeft geleverd aan de studentensport in Antwerpen.
Alain Verschoren was niet alleen uitermate populair
binnen de Universiteit Antwerpen, hij was ook een
prominent lid van de Panathlonfamilie.

Alain Verschoren, geboren en getogen Antwerpenaar, kwam voor het eerst in aanraking met de
Universiteit Antwerpen toen hij zijn studies in het hoger onderwijs aanvatte. Hij studeerde aan de
toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), waar hij zijn licentiaat Wiskunde behaalde.
Nadien werd hij hoogleraar aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). Hij bouwde al snel
een mooie academische carrière uit van decaan tot rector van het RUCA. In 2003 fuseerden de drie
universiteiten die in Antwerpen gevestigd waren tot één grote universiteit, de Universiteit Antwerpen.
Alain Verschoren werd de eerste voorzitter van de raad van bestuur en zette mee de krijtlijnen uit voor
de nieuwe eengemaakte universiteit. Als kers op de taart werd Alain Verschoren in 2008 verkozen tot
rector van de Universiteit Antwerpen, een mandaat dat hij tot 2016 vervulde.

Alain Verschoren zijn hart lag bij zijn studenten en onder zijn leiding bleef de studentensport op de
Universiteit Antwerpen verder groeien. Op het moment dat hij rector werd beschikten 1500 studenten
over een sportkaart en tegen het einde van zijn mandaat was dit cijfer verdriedubbeld tot 4500. Ook
zorgde hij ervoor, samen met ererector Francis baron Van Loon, dat de Topsportschool Antwerpen in
Wilrijk gebouwd werd op de terreinen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast verzekerde Alain
Verschoren een verdere internationalisering van de Universiteit Antwerpen, ook door middel van
sportbeleving. Hij wenste elke student een buitenlandse ervaring toe en aangezien deze wens niet
voor iedereen financieel haalbaar was en is, bracht hij het buitenland naar Antwerpen. Deze
internationalisering binnen de sport kwam tot stand door samenwerkingsverbanden aan te gaan met
verschillende internationale actoren, waaronder de International University Sports Federation (FISU),
European Network of Academic Sports Services (ENAS), Young European Research Universities
Network (Yerun) en PCU Committee.

PCU Committee is het universitaire platform van het IOC erkende Panathlon International en
organiseert sportevenementen met de nadruk op fair play en ethiek in de studentensport. Tot op
heden is de Universiteit Antwerpen jaarlijks gastheer en medeorganisator van meerdere internationale
studentensportevenementen. Studenten van de Universiteit Antwerpen en de Antwerpse
hogescholen kunnen jaarlijks deelnemen aan deze internationale evenementen die in het teken staan
van internationale vriendschap en fair play. Menig student en medewerker van de Universiteit
Antwerpen houdt er dankzij Alain Verschoren een hoop internationale vriendschappen en ervaringen
aan over.

Als rector van de Universiteit Antwerpen nam hij het initiatief tot de totstandkoming van de Panathlon
Drawing Contest, een kunstwedstrijd met als thema ‘fair play in studentensport’. Tijdens deze jaarlijkse
wedstrijd worden beide passies van Alain Verschoren, sport en cultuur, feilloos met elkaar vermengd.
Hij was de voorzitter van de selectiecommissie die jaarlijks de schilderijen en tekeningen uit de vele
inzendingen selecteerde. Alain Verschoren lag ook mee aan de basis van de PCU Photo Contest, een
wedstrijd voor fotografie met hetzelfde thema als de Drawing Contest. Ter nagedachtenis van Alain
Verschoren worden vanaf 2021 de uitgereikte awards van de Drawing Contest en Photo Contest naar
hem vernoemd: de Alain Verschoren Awards. Huidig rector Herman Van Goethem werd door
Panathlon International voorgedragen en aangeduid als nieuwe voorzitter van de Drawing Contest en
Photo Contest om de sterke band tussen de Universiteit Antwerpen en de Alain Verschoren Awards te
verzekeren.

De Panathlon Antwerpen Sportpersoonlijkheid 2020 werd postuum uitgereikt. De prijs werd in
ontvangst genomen door Lin Van de Cruys, echtgenote van Alain Verschoren.

