
Bevo 
G-handbalteam
Dit G-team bestaat al 7 jaar 
binnen Bevo en hebben 
nu 17 spelers tussen de 
17 en 55 jaar. Dit team is 
helemaal geïntegreerd in 
de vereniging. Ze worden 
al jaren begeleid door een 
aantal vrijwilligers en doen 
zelf ook vrijwilligerswerk.

Marcel Schelberg
Dit is een sportman met 
mooie doelstellingen. Na 
een ongeluk en diverse 
operaties moest hij zijn 
onderbeen missen. Maar 
hij heeft met prothese 
‘Venlo stormt’ en de 
X-triatlon gedaan. In 2021 
fietste hij over de Col du 
Galibier en de Alpe d’Huez.

Stichting Bes
Deze stichting is in 2005 
ontstaan in de buurt van 
Horst uit een beweeggroep 
voor mensen met een 
beperking. Zij organiseren 
o.a. G-fit (een sportinstuif 
voor jongeren), Rol for Fun 
met rolstoeldansen en 
daarnaast dansen voor 
oudere mensen.

Marlouk Colbers
Deze 14-jarige judoka 
begon 10 jaar geleden 
met judo. Ze traint 14 
uur per week o.a. bij de 
talentontwikkeling in 
Echt en gaat binnenkort 
naar Papendal. Ze 
won het Limburgse 
Kampioenschap en werd 
3e op het Nederlands 
Kampioenschap.

Henrik von 
Eckermann  
Deze sympathieke ruiter 
won op de Olympische 
Spelen in Tokio als lid van 
het Zweedse springruiter-
team de gouden medaille. 
Als internationaal spring-
ruiter reist hij heel Europa 
door en heeft daarom 
Kessel als centraal punt 
gekozen.

Thomas Janssen
Als 14-jarige voetballer 
die in opleiding is bij zijn 
favoriete club AJAX is een 
jongensdroom waarin dit 
voetbaltalent leeft. Na MVC 
en VVV ging hij met 12 jaar 
naar Amsterdam, waar hij 
verblijft in een gastgezin.

Daantje Lommen  
Bij het Sportgala 2019 
was zij talent, nu geno-
mineerd als sportvrouw. 
Deze tafeltennisster speelt 
competitie bij Westa in de 
top van Nederland. Verder 
speelt ze nog in Tegelen. In 
2021 won zij het NK-B en 
werd daarmee de A-licentie 
behaald.

Anouk Neefs
Deze jonge dressuuramazone 
is opgegroeid tussen de paarden. 
En begon in 2010 met haar 
sport en is nu 7 dagen 
per week 3 uur per dag 
met haar paarden bezig. 
Zij won de Limburgse 
Kampioenschappen en een 
internationale wedstrijd in 
Exloo.

Lilian Nijskens
Als masteratletiek heeft 
deze sprintster veel voor 
haar kiezen gehad, maar 
opgeven doet zij niet. 
Steeds staat zij weer op 
en traint gedreven naar 
een volgend doel. In 2021 
won zij goud op 200 meter 
outdoor en zilver op de 
100 meter outdoor tijdens 
de NK.

Sportgala Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente noemen. De elf 
dorpen tellen ruim 100 sportverenigingen. De stichting Sportgala Peel en Maas is bezig 
met de voorbereidingen voor het 11de Sportgala Peel en Maas. Dit Sportgala 2020/2021 
wordt gehouden op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in DOK6. 

Door de spelbreker corona is besloten de jaren 2020 en 2021 samen te voegen.

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het sporttalent 
en de sportman/sportvrouw van het jaar 2020/2021 van de gemeente Peel en 
Maas bekend gemaakt. Omdat er in deze jaren door het coronavirus bijna geen 
teamwedstrijden plaatsvonden, wordt de prijs voor sportploegen dit jaar niet 
uitgereikt. Daarvoor hebben wij een alternatief gevonden die we graag aan u op de 
avond zelf bekendmaken. 

Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de ultieme climax van de 
gala-avond. De genomineerden van de categorie Talenten, Sporters en de Bijzondere 
waarderingsprijs uit Peel en Maas strijden om de gemeentelijke sporttrofee. De 
winnaar van de Bijzondere waarderingsprijs wordt ook pas op de gala-avond bekend 
gemaakt.

Voor de regio Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van Iedereen Kan 
Sporten(IKS) bekend gemaakt voor de categorie Sporters met een beperking. Omdat 
deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke 
sporttrofee!

Wie wint de gemeentelijke 
sporttrofee 2020/2021

Meer informatie? 
Kijk op www.peelenmaas.nl of op www.sportgalapeelenmaas.nl 
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Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking. 
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!

Sport: Avenir  LT Std - Black

Gala: Garamond 3 LT Std - Regular

Peel en Maas: Avenir LT Std - light  
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