
Viertal Caprilli 
Dit jeugdig team bestaat 
uit vijf meisjes en hun 
instructeur. Ze rijden met 
4 manegepony’s en 1 
eigen pony. Op 4 augustus  
werden ze LK en mochten 
op 25 augustus meedoen 
aan het NK waar ze na 
een spannende strijd 1ᵉ  
werden.

Loek Hendrix 
Loek speelt sinds 
2007 zitvolleybal, is de 
voormalige aanvoerder 
van het Nederlands 
paravolleybalteam en 
speelt zowel in Nederland 
bij Holyoke als in de 
Duitsland bij Bayer 
Leverkusen.

G-tennis 
De Snelle Sprong 
De Snelle Sprong is een 
tennisvereniging met 
een G-team en heeft nu 
14 tennis(t)ers met een 
verstandelijke- en/of 
lichamelijke beperking 
tussen de 16 en 65 jaar. Het 
spel is aangepast, maar 
plezier hebben is het doel.

Rene Peeters 
Rene is een echte breed-
te-sporter en in elke sport 
even fanatiek. Rene is 
in 2018  winnaar gewor-
den van de X-triathlon in 
Venray. Hij heeft al 3x met 
de fiets de Mont Ventoux 
beklommen en al 2x de 
halve marathon van Venlo 
gelopen.

Lotte Hermans 
De 12-jarige Lotte doet aan 
paardensport (springen). 
Won het Limburgs 
Kampioenschap (LK) 
in twee klassen, werd 
2e bij het Nederlands 
Kampioenschap (NK) en 3e 
bij Jumping Maastricht.

Daan Bongers  
Deze 34-jarige wielrenner 
haalt mooie resultaten 
bij de masters. Hij werd 
in 2018 Nederlands 
Kampioen MTB. Verder 
werd hij 1ᵉ  bij het LK 
cyclocross en behaalde 
hij een 3e plaats bij het 
Europees Kampioenschap 

Heren 1 Herpertz 
Bevo Hc   
Dit handbalteam speelt 
al jaren in de top van 
Nederland. In 2018 wist dit 
herenteam de bekerfinale 
te winnen. In de 
BeNeLeague-competitie 
eindigde dit team als 5e.

Inge Janssen 
Inge (13 jaar): dit turntalent 
trainde 32 uur per week. 
Ze werd op 5 onderdelen 
Limburgs Kampioen 
en bij het Nederlandse 
Kampioenschappen  
haalde zij een mooie 2e en 
8e plaats.  

Mark van Dijk  
Deze 17-jarige judoka won 
goud bij het Belgisch Open, 
zilver bij de Europa Cup 
(EC) in Berlijn en bij het EK 
in Sarajevo en brons bij de 
EC in Tsjechië én Roeme-
nië. Bij de Jeugd Olym-
pische Spelen behaalde 
hij een fraaie bronzen 
medaille. 

Tijn van Kuijk
De 13-jarige Tijn zwom ook in 2018 
weer mooie resultaten. 
Bij de LK behaalde op 
diverse afstanden en 
verschillende slagen 5x 
goud, 5x zilver en 1x brons. 
Bij het NK haalde hij 2x goud 
en 2x zilver.

Lars Kersten
Deze 18-jarige springruiter 
klom van plek 1200 naar 
575 op de wereldranglijst. 
Hij won goud én brons op 
de GP Indoor Peel en Maas. 
Op het NK young-riders 
(19-21 jaar) won hij zilver. 
Met het NL-team: 2x goud 
en bij de GP Jumping Peel 

Dames 1 VC Kessel 
Dit volleybalteam is een 
mix van jonge meisjes met 
wat ervaren ouderen. Dit 
hechte team doet het al 
een aantal jaar erg goed. 
Ze werden 3x kampioen en 
wonnen 2x de regiobeker. 
In 2018 werden ze kampi-
oen en promoveerden naar 
de 3ᵉ divisie.

Sportgala
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente 
noemen. De elf dorpen tellen ruim 120 sportverenigingen. De stichting 
Sportgala Peel en Maas is bezig met de voorbereidingen voor het 
Sportgala 2018, dat wordt gehouden op vrijdag 12 april 2019 om 20.00 
uur in DOK6.

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt 
het sporttalent, de sporter en de sportploeg van het jaar 2018 
van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. De ‘bijzondere 
waarderingsprijs’ blijft tot deze avond een verrassing! Voor de regio 
Midden-en Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van IKS 
(Iedereen Kan Sporten) bekend gemaakt. Omdat deze categorie voor 
sporters met een beperking regionaal is, dingt deze categorie niet mee 
voor de gemeentelijke sporttrofee!

Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de 
ultieme climax van de gala-avond. 

Wie wint de gemeentelijke 
sporttrofee 2018

Meer informatie? 
Kijk op www.sportgalapeelenmaas.nl of op www.peelenmaas.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 naar de gemeentelijke sporttrofee!
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