
Dames 1
VC Olympia 
Dit jeugdig en talentvolle 
volleybalteam wist zich 
na de promotie zeer goed 
in de promotieklasse te 
handhaven. Speelden een 
fantastisch seizoen en 
wonnen ook nog de beker 
voor de 2de keer.

Rodi Feller
Rodi is jongen van 17 
jaar met een zeldzame 
spierziekte. Op school 
leerde Rodi rolhockey. Hij 
werd gekozen voor het 
NL-team. Met het NL-team 
werden ze 1ste bij het WK in 
München en 1ste  op het EK 
in de Rijp. 

Gonny Coenen
Gonny is een wandelaar-
ster met een verstandelijke 
beperking. Heeft de 
Melderlose Kennedymars 
en de Nijmeegse 
Vierdaagse gelopen. Naast 
haar sport werkt ze met 
dementerende ouderen. 
Zo helpen ze elkaar! 

G-team 
Korfbalclub Swift
Dit korfbalteam is erg 
enthousiast. Ze trainen 1x 
per week onder leiding  van 
4 leidsters. Ze vinden het 
erg leuk en het liefst spelen 
ze altijd. Bij toernooien 
zijn ze erg fanatiek, maar 
uiteindelijk gaat het om het 
meedoen.

Bo Piepers
De 12-jarige Bo is een 
fanatieke BMX-fietscrosser. 
Hij won weer het NK, is 
leider in de internationale 
topcompetitie. Hij werd 
6de bij het WK in Columbia, 
won het open Spaans 
kampioenschap en de drie 
Nations-cup (NL-B-D).

Michel Hendrix 
Deze internationale 
springruiter won in 2016 
vier GP-wedstrijden, werd 
4de bij Jumping Amsterdam 
en 9de bij de grote wedstrijd 
in Galgory. In 2016 werd 
hij op  basis van zijn 
resultaten opgenomen in 
het Olympisch kader. 

Heren 2
Targos Bevo Hc  
Dit handbalteam wist zich 
uit de schaduw van het 
1ste team te spelen door 
kampioen van de 1ste klasse 
te worden met promotie 
naar de eredivisie. Mooie 
prestatie met een mix 
van jonge talenten en 
geroutineerde spelers.

Sharon Janssen 
Sharon (15 jaar): 
tafeltennistalent die 
door de week op 
Papendal woont, traint 
en naar school gaat. Ze 
speelt competitie in de 
dameseredivisie. Won het 
NK in enkel- en dubbelspel.  

Frans Marcelissen 
Frans is sinds 2003 lid van 
Atletiek Helden. Hij won 
op het NK zilver op de 200 
en 400 meter. Bij de EK in 
Ascona werd hij op de 
200 m 10de en op de 400 m 
11de. Bij de WK in Australië 
werd hij 13de en 9de met 
twee persoonlijke records.

Lars Kersten
De 16-jarige Lars is een 
getalenteerde springruiter. 
Hij werd 4de op het EK 
junioren in Ierland en 
won de U25 GP van 
Lichtenvoorde voor jeugd 
onder de 25 jaar. Hij zette 
ook veel regionale en 
provinciale resultaten neer. 

Luc Steeghs 
Deze springruiter werd 3de 
bij het NK in Ermelo in de 
hoogste categorie ZZ. Hij 
deed mee aan het WK in 
Lanaken, na drie dagen 
bleven 3 combinaties 
foutloos over in de barrage: 
Luc werd 3de op tijd. Ook 
is hij bondscoach voor de 
jeugd.

Dames 1 
HV BSAC
Dit handbalteam werd in 
2016 kampioen in de 1ste 
klasse en promoveerde          
naar de hoofdklasse. 
Daarnaast overleefden ze 
de 1ste  twee rondes van 
de beker door voor de 2de  
keer Bevo Ds1 te verslaan. 

Sportgala
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente 
noemen. De elf kernen tellen ruim 120 sportverenigingen. 
Het Sportgala-comité is bezig met de voorbereidingen voor 
het Sportgala 2016, dat wordt gehouden op vrijdag 7 april 2017 
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 
2016 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. Bovenstaande gemeentelijke 
genomineerden strijden om de gemeentelijke sporttrofee.

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2016

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