
Iedereen kan sporten                                                

Tijdens het Sportgala Peel en Maas 2013 op 18 april 2014 wordt voor de eerste keer 
de ‘Iedereen Kan Sporten Award’ uitgereikt. Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg is 
het Sportgala Peel en Maas zeer dankbaar voor het bieden van een podium in de 
gemeente Peel en Maas voor uitreiking van deze regionale award. Daarbij is het voor 
het Sportgala Peel en Maas zeker een verrijking in het programma om een sporter 
met een beperking ook ‘in het zonnetje’ te zetten. 

Iedereen Kan Sporten is in 2006 gestart vanuit het Samenwerkingsverband 
Aangepast Sporten Noord-Limburg. In dit samenwerkingsverband opereren 
gemeenten, zorgaanbieders, speciaal onderwijs en enkele partners. Het doel van 
Iedereen Kan Sporten is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl voor 
mensen met een beperking. Zo laat Iedereen Kan Sporten mensen met een 
beperking participeren in de maatschappij door middel van sport in het gebied tussen 
Gennep en Beesel. Dit gebeurt op zowel topsportniveau als op breedtesportniveau. 
Een succesvol project van Iedereen Kan Sporten is de ‘X-Toppers’, waarbij ook 
komend jaar ongeveer 100 mensen met een beperking deel zullen nemen aan de 
Nijmeegse 4Daagse door extra begeleiding, extra faciliteiten en extra service. 

De ‘Iedereen Kan Sporten-award’ wordt uitgereikt aan een sporter met een beperking 
die als voorbeeld en als inspiratie voor de doelgroep fungeert. 

Historisch overzicht winnaars: sporters met een beperking uit Noord-Limburg  

2018 Loek Hendrix – Zitvolleyballer 
uit Belfeld. Prijs werd uitge-
reikt door de 19 jarige Glenn 
van Nugteren. Glenn heeft in 
2015 meegedaan aan het tv-
programma Everybody Dance 
Now. Na zijn deelname werd 
hij gevraagd als ambassadeur 
van de Dirk Kuyt Foundation. 

 
   
2017 Running Blind – Hardlopen uit 

Panningen. Prijs werd 
uitgereikt door Neiske Becks; 
Tri-atlete en ambassadrice 
IKS 
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2016 Rodi Feller – Rolstoelhockey - 
uit Reuver. Prijs werd 
uitgereikt door Judith Jacobs; 
speelster in het Nederlands 
zitvolleybalteam en 
deelneemster aan de 
Paralympisch 

 
   
2015 Gwen van Rosmalen – 

Handbiken – uit Venlo. Prijs 
werd uitgereikt door 
wereldkampioen handbikester 
Laura de Vaan 
 

 
   
2014 Femke Cobben – Tafeltennis 

– uit Maasbree. De prijs werd 
uitgereikt door oud-olympisch 
bokser Arnold Vanderlyde 

 
   
2013 Omar Dabaoui – Sport: o.a. 

hardlopen/zwemmen – uit 
Tegelen. De prijs werd 
uitgereikt door 
rolstoeltennister Esther 
Vergeer 
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