
Deze negenjarige 
fietscrosser komt net 
boven het stuur uit, maar 
heeft zowel nationaal 
als in het buitenland al 
veel prijzen in de wacht 
gesleept. Hij werd Zuid-
Nederlands kampioen door 
alle vijf de wedstrijden 
voor dit kampioenschap te 
winnen. Bij het Europese 
Kampioenschap in België 
werd hij vierde.
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De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente noemen. De 
elf kernen tellen ruim 120 sportverenigingen. Het Sportgalacomité is bezig met de 
voorbereidingen voor het Sportgala 2013. Het Sportgala 2013 wordt gehouden op vrijdag 
18 april 2014 in DOK6 om 19.30 uur.

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het sporttalent, de 
sportman/- vrouw en de sportploeg van het jaar 2013 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 2013?

Sp
or

tm
an

/v
ro

uw
Pl

oe
ge

n

Deze jonge handballer is 
al een vaste waarde voor 
zijn club Eurotech Bevo 
HC. Het afgelopen jaar 
was hij ook weer een vaste 
keuze in Oranje onder de 
21. Hij plaatste zich voor 
het Wereld Kampioenschap 
in Bosnië en hier werd de 
vijfde plaats behaald van de 
24 deelnemende teams.

Dit jonge herenteam 
maakt deel uit van het 
opleidingstraject van Bevo 
HC om de jongens klaar 
te stomen voor Senioren 1 
in de landelijke eredivisie. 
Diverse spelers uit dit team 
zijn geselecteerd in Jong 
Oranje. Ze werden als team 
Limburgs Kampioen en 
zesde van Nederland.

Deze sportieve judoka werd 
tweede op de Limburgse 
Kampioenschappen 
en herhaalde dit op 
het Nederlandse 
Kampioenschap tot 18 
jaar in de klasse tot 50 
kg. Hij traint mee met 
de kernploeg van de 
Nederlandse judobond in 
Nieuwegein. Hij staat ook 
als nationaal talent op de 
lijst bij de Judobond.

Dit twaalfjarig 
tafeltennistalent staat 
sinds juli 2013 bovenaan 
op de Nederlandse 
jeugdranglijst. Daarnaast 
werden in 2013 weer goede 
resultaten behaald. Bij de 
pupillen werd ze tweede 
en derde bij de Nationale  
Kampioenschappen. Bij een 
beloftentournooi in Zweden 
werd ze ook derde.

Winnaar sporttrofee 
2011, heeft ook in 2013 
weer bewezen een groot 
sportman te zijn. De eerste 
maanden van het jaar was 
hij als jeugdspeler nog 
regelmatig bankzitter, 
maar in juli werd hij 
volwaardig lid van PSV1. Hij 
kreeg een nieuw contract 
en heeft ondertussen ook 
al vijf duels in de Europa 
League gespeeld.

Dit jonge team wist bij 
de jongens t/m 18 jaar 
bij de open Nederlandse 
clubkampioenschappen 
het Kampioenschap 
binnen te halen. Waaruit 
blijkt dat ook in dit team 
veel talenten aanwezig 
zijn. Ook wonnen zij 
de Zuid-Nederlandse 
NeVoBo-beker voor hun 
leeftijdscategorie.

Deze jonge wielrenster, 
gespecialiseerd in het 
veldrijden, heeft ook in 
2013 rijdend voor de Rabo-
ploeg weer veel goede 
resultaten behaald. Bij veel 
internationale wedstrijden 
reed zij in de top tien van 
de Super Elite, wat echt de 
wereldtop is. In de zomer 
bewees zij in Italië ook goed 
te kunnen klimmen.

Ook dit team kan gezien 
worden als kweekvijver 
voor de Dames van 
Peelpush. Na tweemaal 
Nederlands Kampioen te 
zijn geweest bij de open 
clubkampioenschappen 
werd dit jaar de tweede 
plaats veroverd. Ook werd 
de NeVoBo-beker Zuid-
Nederland in de categorie 
t/m 18 jaar gewonnen.

Jeroen van den Beucken

Jorrit Hendrix
Sabrina Stultiëns

Peelpush Jongens A

Eurotech Bevo HC heren A1

Bo Piepers
Rick Manders

Sharon Janssen

Peelpush Meisjes A
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) Celestine rolstoeldanst 
al vanaf haar 8ste. Eerst 
samen met haar vader, 
maar na 9 jaar kwam 
Remco in beeld. Na een 
jaar samen trainen in 
Ridderkerk, werden zij al 
Nederlands Kampioen en 
dit herhaalden zij al vier 
jaar op rij. In 2010 werden 
zij negende op de Wereld 
Kampioenschappen en in 
2013 werden zij tiende op 
het WK in Tokyo.

Voor de groep, die bestaat 
uit acht fanatieke meiden, 
is dansen een passie. 
Ze vinden het geweldig 
om voor publiek op te 
treden. Dit hebben ze dan 
ook al bij veel regionale 
evenementen gedaan. In 
januari werden ze eerste 
bij het dansgardetreffen in 
Velden.

Deze 45-jarige sporter wilde 
naar het CIOS tot hij op zijn 
20e een visuele beperking 
kreeg. Maar hij had ambitie: 
voetbal, judo, zwemmen, 
atletiek …  niets was te gek. 
Nu speelt hij tafeltennis 
voor visueel beperkte 
mensen en fietst hij op een  
tandem. Ook loopt hij dit 
jaar weer de vierdaagse. 
Kortom: een sportman in 
hart en nieren.Dans- en showgroep Expression 

G-juniorenCelestine Zegers en 

Remco van Sabben
Omar Dabaoui

  Voor het eerst, wordt er ook een prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking. 
  Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee.

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

Iedereen Kan Sporten
Noord-Limburg


