
Dit 9-jarige turntalentje, 
lid van SSS Helden, tim-
merde in haar categorie 
behoorlijk aan de weg. Zij 
werd Limburgs Kampioen 
meerkamp en won alle 
toestelfinales. Ook won ze 
de halve finale van het NK 
in de meerkamp, werd ze 
in de finale 9de en behaalde 
bij de toestelfinales o.a. 
1ste op de balk en twee 
fraaie 3de plaatsen.   
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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 2014, dat wordt gehouden op vrijdag 10 april 2015 om 
19.30 uur in DOK6.

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het sporttalent, 
de sportman/vrouw en de sportploeg van het jaar 2014 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 2014?
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Deze 29-jarige springruiter 
besloot in 2013 om als pro-
fessional een gooi te doen 
naar de (inter)nationale 
top. Dit lukte in 2014 heel 
goed: met zijn paard Cedric 
werd hij 2de bij de GP in 
Valkenswaard, 1ste bij de 
CS13 bij Jumping Indoor 
Maastricht en na een 
spannende barrage 
2de  bij de GP Jumping 
Indoor Maastricht.

In 2014 werd Heren 1 van 
Targos Bevo Hc kampioen 
van Nederland. In een zwaar 
bevochten finale, waar drie 
wedstrijden voor nodig 
waren, werd de kampioens-
schaal gewonnen. Als kers 
op de taart werd in septem-
ber ook nog de Supercup 
gewonnen. Het team werd in 
december uitgeroepen als 
sportploeg van Limburg.

In 2014 kwam deze jonge 
tafeltennisster weer goed 
voor de dag. Zij won het 
A-jeugd ranglijsttoernooi, 
werd Nederlands Kampi-
oen in enkel- en dubbel-
spel (11-13 jaar) en kwam 
in de NL kadettenselectie 
(13-15 jaar). Bovendien 
kreeg zij als jongste meisje 
van Nederland door haar 
resultaten en puntentotaal 
de B-status bij de dames. 

Deze jeugdige amazone is 
als het ware op het paard 
geboren. Zij behaalde in 
2014 veel goede resultaten 
o.a. het NK springen bij de 
pony’s, won twee internatio-
nal young horses-wedstrij-
den, werd 1ste bij drie Small 
Grand Prix wedstrijden en 
behaalde twee fraaie 2de 
prijzen. Ook won ze in Vil-
lamoura, in Portugal, de 1ste 
Lady World Trophy. 

Eliane is als turnster een 
echte senior. In 2014 wist 
zij weer goede resultaten 
te behalen. Ze werd 1ste 
bij de LK, 3de bij de NK 
en plaatste zich voor de 
AHOY-cup waar ze bij de 
toestelfinales bij balk en 
sprong 3de werd en 4de op 
de vloer. Op basis van alle 
geturnde wedstrijden in de 
1ste divisie werd ze 2de.

Dit jeugdige volleybalteam 
werd in 2014 kampioen in 
de 1ste herenklasse van 
de NEVOBO en is gepro-
moveerd naar de promo-
tieklasse. Dit team wordt 
gezien als een kweekvijver 
voor de vereniging en 
vooral de jongeren zijn 
4 à 5 dagen per week bezig 
met hun volleybalontwik-
keling. 

In 2014 wist ze, op de weg 
én in het veld, bij de beloftes 
(onder de 23 jaar) de Euro-
pese titels in de wacht te 
slepen, ze won de jongeren-
trui in La Route de France 
en werd 8ste in het klas-
sement. Ze reed het WK in 
Spanje. In het veld werd ze 
3de bij het NK-elite en 2de bij 
de wereldbeker in Koksijde 
(België) en nog veel top-10 
klasseringen.

Dit jonge zaalvoetbalteam 
werd kampioen van Regio 
Zuid 2 (Limburgs Kampioen) 
en mocht meedoen aan het 
NK. Hierbij werd een mooie 
3de plaats behaald. Voor 
jongens die het zaalvoetbal 
vaak combineren met veld-
voetbal en op deze leeftijd 
vaak de keuze tussen veld 
en zaal moeten maken een 
bijzonder goed resultaat.

Tim Hendrix
Eliane Lormans

Sabrina Stultiëns

Heren 3 Peelpush

Heren 1 Targos Bevo Hc 

Inge Janssen
Sharon Janssen

Sanne Thijssen

Heren B1 ZVV Beringe 
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) Deze positieve 4de-jaars 
studente ergotherapie kijkt 
niet naar wat ze niét, maar 
wat ze wel kan. Haar doel 
is om op de Paralympics 
van Rio te staan. In 2009 
ontdekte ze het tafeltennis-
sen. In 2014 werd ze 3de bij 
de Hongaars Open én won 
ze de NK. Femke heeft een 
geef-nooit-op-mentaliteit 
en zal zeker haar doel 
bereiken.

Deze 24-jarige is een voor-
beeld voor G-sporters. Ze 
besteedt veel tijd aan judo, 
handbal en paardrijden. Als 
9-jarige begon ze met judo 
en op haar 11de ging ze 
paardrijden. In 2009 werd 
bij Loreal een Handbal 
Extra-team opgericht waar 
ze vanaf het begin aan mee 
doet. In het judo hoopt ze 
binnenkort haar 1ste DAN 
te halen.

In 2007 startte Volleybal 
Extra met 3 leden. Nu is het 
een groep van 9 spelers/
speelsters in de leeftijd van 
11 tot 24 jaar. Veel bewegen 
en lekker bezig zijn met 
een bal is goed voor de 
motorische ontwikkeling. 
De beperkingen in het team 
zijn divers, maar ieder doet 
op zijn niveau mee en werkt 
zich met veel plezier in het 
zweet. Sanne Simons 

uit BaarloFemke Cobben 

uit Blerick G-team Volleybal Extra 

Hovoc uit Horst

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking. 
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee voor de gemeentelijke sporttrofee!

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

Iedereen Kan Sporten
Noord-Limburg


