
 

 

 

 

     Zellik, 9 juni 2021 

Persbericht 

 

Emma Meesseman, Phonak-ambassadrice op weg naar de Olympische Spelen 

 

Al vele jaren ondersteunt en begeleidt Phonak jonge mensen met gehoorverlies bij de realisatie van 

hun sportprojecten of artistieke projecten. Emma Meesseman was de perfecte keuze als 

ambassadrice voor het merk, want zij gaat haar droom waarmaken: deelnemen aan de Olympische 

Spelen. 

 

Emma Meesseman behoeft geen introductie. Op haar 

28ste heeft deze professionele basketbalspeelster, lid van 

de Belgian Cats*, bijna alle prijzen in de wacht gesleept. 

Vier Euroleague-titels met haar Russische club UMMC 

Jekaterinenburg, het Amerikaanse WNBA-kampioenschap 

in 2019 met haar team Washington Mystics, waar ze de 

eerste Europese basketbalspeelster werd die de titel van 

‘Most Valuable Player’ (‘Meest waardevolle speelster’) 

kreeg en niet te vergeten de bronzen medaille op het 

Europees kampioenschap in 2017 en een 4e plaats op het 

WK in 2018 met de Belgische nationale ploeg.  

Toch liep het pad naar het succes niet over rozen. Emma is 

geboren met een matig gehoorverlies aan beide oren en 

draagt al sinds haar kindertijd hoorapparaten. Is het 

moeilijk om je een klassieke sportcarrière voor te stellen in 

deze omstandigheden? Dit is dan buiten de wil van deze kampioene en de steun van haar familie om 

gerekend (haar moeder Sonja Tankrey is een voormalig internationaal basketbalspeelster), die haar 

aanmoedigen haar droom te verwezenlijken en al haar doelen één voor één na te streven.  

Uitgerust met Phonak Audéo-hoorapparaten die zijn opgeladen om een ganse dag mee te gaan, gaat 

ze de wedstrijden met een gerust hart tegemoet, wetende dat ze haar teamgenoten op het veld zal 

kunnen horen. Emma is er trouwens in geslaagd om haar gehoorverlies in haar voordeel te gebruiken. 

Zij heeft namelijk de gewoonte ontwikkeld om haar omgeving beter te observeren en deze visuele 

alertheid levert haar voordeel op ten opzichte van andere speelsters. Haar coaches hebben de 

trainingen en wedstrijden zelfs aangepast door elke spelstrategie naast een naam ook een gebaar te 

geven om optimaal te communiceren. Een waardevol hulpmiddel voor haar, maar ook voor het team, 

dat door het omgevingslawaai de instructies niet altijd goed hoort. 

De ontmoeting van Phonak met de kampioene was ook niet de meest klassieke, want Emma 

Meesseman nam hiertoe zelf het initiatief. Ze wenst dat kinderen en jongvolwassenen met 

gehoorverlies zich kunnen vinden in een rolmodel, dat ze kan communiceren en praten over haar 

slechthorendheid en anderen kan aanmoedigen om een quasi normaal leven te leiden.  



 

 

Emma's aanpak en bereidheid om haar verhaal te delen ligt in de lijn van de waarden die Phonak wil 

uitdragen via zijn ambassadeurs. Door de eerste merkambassadrice in België te worden, kan Emma 

Meesseman haar boodschap overbrengen: "Doe wat je graag doet. Je hoeft je niet te laten hinderen 

vanwege je gehoorprobleem. Ik ken veel kinderen en volwassenen die zich hiervoor schamen. Ze willen 

het niet laten zien en durven niet te sporten of aan andere activiteiten deel te nemen omdat ze bang 

zijn voor de reacties. Ik vind het altijd jammer als mensen hun droom opgeven, want het is heel goed 

mogelijk om ook als slechthorende dingen te bereiken in je leven. "  

Aan de vooravond van het Europees Kampioenschap in Straatsburg van 17 tot 27 juni en de Olympische 

Spelen in Tokio van 23 juli tot 8 augustus, waarvoor het Belgische team zich voor het eerst in zijn 

geschiedenis heeft gekwalificeerd, is Phonak trots om Emma Meesseman tot zijn ambassadeurs te 

mogen rekenen en haar te begeleiden op haar weg naar de top. 

Emma kort samengevat: 

Geboren te Ieper (West-Vlaanderen) op 13 mei 1993 

▪ Won vier Euroleague-titels (2016, 2018, 2019 en    
             2020) met het Russische UMMC Jekaterinenburg 

▪ Won het WNBA-kampioenschap van 2019 met  
             de Washington Mystics en werd de eerste  
             Europese basketbalspeelster die werd  
             uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP)  
             ‘Meest waardevolle speelster’  
▪ Behaalde met de Belgian Cats brons op het  
             Europees Kampioenschap in 2017 
▪ Werd vierde op het WK 2018 met de Belgian Cats 
▪ In 2020 hebben de Belgian Cats zich voor het  
             eerst gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.  
             Emma is uitgeroepen tot MVP van het Olympisch  
             kwalificatietoernooi in Oostende. 
▪ In 2020 werd ze verkozen tot Belgische  
             sportvrouw van het jaar. De Belgian Cats en  
             coach Philip Mestdagh vielen ook in de prijzen  
             met de trofeeën van Team van het Jaar en Coach  
             van het Jaar. 
 

*Belgian Cats: Belgisch nationale ploeg 

 
Over Phonak 

 

Phonak heeft zijn hoofdzetel in Zürich, Zwitserland, en werd in 1947 opgericht uit het verlangen en de 

toewijding om de meest uitdagende hoorproblemen het hoofd te bieden. Zeventig jaar later is deze passie 

onveranderd. Als toonaangevende aanbieder in de branche bieden we de meest uitgebreide portfolio van 

hooroplossingen die levens veranderen. Van kinderaudiologie tot zeer ernstig gehoorverlies: we blijven 

toegewijd om hooroplossingen te creëren waarmee het leven van mensen wordt verbeterd en waarmee zij zich 

sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen en groeien. Wij geloven in het verbeteren van levens en het 

scheppen van een wereld waarin iedereen kan zeggen: 'Life is on'. 
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