
Jaap heeft dit jaar een 
geweldige prestatie 
geleverd door in Harfsen 
de Nederlandse titel 2012 
te behalen. Voordat hij 
zich Nederlands kampioen 
mocht noemen, had hij op 
zijn KTM-machine al in 
veel  wedstrijden de nodige 
kampioenspunten gehaald. 
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De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente noemen; de elf 
kernen tellen maar liefst ruim 120 sportverenigingen. Het Sportgalacomité is bezig met 
de voorbereidingen voor het Sportgala 2012. Het Sportgala 2012 wordt gehouden op 
vrijdag 12 april 2013 in DOK6 om 19.30 uur.  

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting wordt het sporttalent, 
de sportman/sportvrouw en de sportploeg van het jaar 2012 van de gemeente Peel en 
Maas bekend gemaakt. Uiteraard vormt de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee 
de ultieme climax van de gala-avond. De volgende genomineerden strijden om de 
gemeentelijke sporttrofee.

Wie wint de gemeentelijke sporttrofee 2012?
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Deze jonge wielrenster,  
gespecialiseerd in het 
veldrijden,  stapte over 
naar de Rabobankploeg. 
Zij behaalde in 2012 
bij de dames elite zeer 
goede resultaten. Bij veel  
internationale wedstrijden 
reed zij zich in de top tien 
tussen alle wereldtoppers! 

Als synchroonpaar wisten 
Angelique Schoenmakers 
en Rob Janssen op het WK 
in Colombia in de categorie  
Poomsae (stijl) een zilveren 
medaille te  bemachtigen. 
Ook individueel werd bij 
veel taekwondotournooien  
in Nederland en in Europa  
eremetaal behaald.

Jorrit , winnaar sporttrofee 
2011, heeft in 2012 
bewezen een groot 
sporttalent te zijn. Bij 
zijn club PSV is hij een 
vaste waarde in de A1 en 
speelt regelmatig in het 
beloftenteam. Met het 
Nederlands jeugdelftal  
(16-17 jaar) werd hij in 
Servië Europees kampioen.

Deze elfjarige 
tafeltennisster komt net 
boven de tafel uit, maar 
heeft in 2012 zeer goede 
resultaten behaald. Ze 
werd in zowel enkel-  als 
dubbelspel Nederlands 
kampioen. Verder haalde 
ze nog veel ereprijzen op 
nationale-  en internationale 
jeugdwedstrijden.

Deze 22-jarige wielrenner 
werd verkozen tot 
Limburgs Renner van 
de Toekomst 2012. Deze 
verkiezing kwam niet 
zomaar, want hij behaalde 
viermaal een overwinning 
en veel andere ereplaatsen. 
Verder werd hij door 
bondscoach geselecteerd 
voor EK in Goes.

Peelpush Dames 1 spelen 
al  jaren op het hoogste 
niveau in Nederland en 
door de goede resultaten 
konden zij hun vleugels 
buiten Nederland uitslaan 
in de Europacup. Ze 
wonnen de uitwedstrijd in 
Roemenie, maar verloren 
helaas in de tweede ronde 
in Finland.

De winnaar van de 
sporttrofee 2010 wist zich 
dit jaar weer in de kijker te 
rijden. Hij werd na Peking 
weer geselecteerd voor 
de Olympische spelen 
in Londen. Daarnaast  
behaalde hij verschillende 
ereprijzen in zowel 
nationale- als internationale 
springwedstrijden.

Het meisjes A1- team 
kan gezien worden als 
kweekvijver voor de Dames 
van Peelpush. Zij zijn voor 
de tweede keer in drie 
jaar Nederlands kampioen 
geworden bij de Open 
Clubkampioenschappen. 
Daarnaast wonnen zij de 
regiobeker en de supercup.

Sabrina Stultiens, Wielrennen

Yannick Janssen, Wielrennen

Leon Thijssen, Paardrijden

Peelpush Dames 1, Volleybal

Rob Janssen en Angelique 

Schoenmakers, Taekwondo 

Jaap Corneth, Motorcross

Jorrit Hendrix, Voetbal

Sharon Janssen, Tafeltennis

Peelpush Meisjes A1, Volleybal

Meer informatie? Kijk op www.peelenmaas.nl > Inwoners > Wonen en leven > Sport > Sportgala of op www.sportgalapeelenmaas.nl 


