
Heren-1 ZVV Beringe
ZVV Beringe: een vereniging 
met de slogan ‘presteren 
met lol en plezier’ en 
iedereen is gelijk. Het 
Heren-1 team van deze 
club is gepromoveerd 
naar de 1e divisie. Een 
hecht zaalvoetbalteam 
met veel jonge spelers uit 
voornamelijk Peel en Maas. 

G1 van MVC’19
De G-afdeling van MVC’19 
bestaat al 27 jaar. Het 
huidige team bestaat uit 
12 spelers tussen 17 en 
48 jaar. Door de fanatieke 
trainingen werd het team in 
2022 zowel in het voorjaar 
als in het najaar kampioen 
en is gepromoveerd naar 
de 2e klasse. 

Instituut Verhagen 
Rudi Verhagen is de ervaren 
en gedreven trainer van 
deze judoschool. Hij 
maakt de judosport voor 
iedereen toegankelijk,  
zeker voor mensen 
met een beperking. Hij 
organiseert jaarlijks een 
Internationaal G-toernooi 
voor deelnemers uit de 
hele wereld.

Rodi Feller
Deze jonge rolstoel-
hockeyer uit Reuver was in 
2016 ook al eens genomi-
neerd. Toen zat hij net in 
het Nederlandse rolstoel-
hockeyteam. Nu 6 jaar later 
is hij de dragende kracht 
van dit team dat in 2022 in 
Eindhoven een groot inter-
nationaal toernooi won.

Siem van Dael
Deze 18-jarige schaker 
timmert vanaf 2011 aan 
de weg met 1e  en 2e 
plaatsen bij het NK in 
zijn leeftijdscategorie. 
Hij heeft in 2022 zijn 3e 
Internationale Masterpunt 
behaald. Nog 1 punt en hij 
mag zich Internationaal 
Master in schaken noemen.

Dirk van Dijk
Deze 18-jarige bakkenist 
in de motorcross won in 
2022 de NK door vijf van de 
negen races die meetellen 
voor dit Nederlands 
kampioenschap te winnen. 
Hier deden 35 equipes aan 
mee en de wedstrijden 
werden verreden in 
Nederland, België en 
Duitsland.

B20+ SC Pareja-
Jazzdansen    
Een team van 10 dames wist  
na hard werken door de 
voorrondes te komen en 
mocht in juni in de finale 
van de Nederlandse 
Kampioenschappen in 
Rotterdam hun kunnen in het 
jazzdansen tonen. Het gevolg 
was dat deze enthousiaste  
groep de titel pakte.

Nina Evers
Nina brak als 14-jarige 
volleybaltalent in 2022 
door in de Dames 
1-selectie van Peelpush. 
In dit team is zij nu een 
vaste waarde en de 
jongste speelster in de 
eredivisie. Ook zat ze bij 
de voorselectie voor het 
Nederlands team.

Henrik von 
Eckermann
Deze 41-jarige ruiter wist 
in 2022 niet alleen de we-
reldkampioenschappen te 
winnen, maar hij behaalde 
de 1e plaats op de wereld-
ranglijst. En dat 1 jaar na 
het behalen van de gouden 
medaille op de Olympische 
Spelen... een voortreffelijke 
prestatie.

Luuk Neessen
Dit 16-jarig karttalent was in  
2022 als rookie succesvol 
bij de senioren in het 
BMC-kampioenschap. 
Met een 3e plaats 
plaatste hij zich voor het 
Wereldkampioenschap in 
Portugal waar hij een mooie 
14e plaats in de finale haalde.

Lars Kersten
Lars is een 22-jarige ruiter 
uit Egchel en heeft in 2022 
goede prestaties geleverd 
o.a. 1e plaatsen bij Jumping 
Maastricht, Sentowerpark, 
Mechelen en Grote-
Brogel. Verder nog veel 
ereplaatsen voor hem bij 
internationale wedstrijden 
door heel Europa.

MO-19-1 VV Baarlo
Dit meisjesteam onder de  
19 jaar traint en speelt/
speelde al een paar jaar  
met elkaar. Dit ingespeelde 
team werd in 2022 in de 
eerste helft kampioen van  
de 1e klasse regio Limburg  
en in de tweede helft 
kampioen van de 1e klasse 
van de regio Brabant. 

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 12e Sportgala Peel en Maas. 
Dit Sportgala 2022 wordt gehouden op vrijdag 14 april 2023 om 20.00 uur  
in DOK6. 

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het 
sporttalent, de sportman/sportvrouw en de sportploeg van het jaar 2022  
van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. 

Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de ultieme climax 
van de gala-avond. De genomineerden van de categorie Talenten, Sportman/
Sportvrouw, Sportploegen 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.

Wie wint de gemeentelijke 
sporttrofee 2022?

Meer informatie? 
Kijk op www.peelenmaas.nl  of op www.sportgalapeelenmaas.nl 
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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!
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