
VC Olympia 
Dames 1

Dit jeugdige talentvolle 
dames volleybalteam 
behaalde het 
kampioenschap in de 
promotieklasse én 
de regiobeker Zuid-
Nederland. 

Gwen van 
Rosmalen

Deze jonge sportvrouw 
doet niets liever dan 
sporten. Na ziekte en 
een ongeval startte ze na 
revalidatie vol overgave en 
met succes met handbiken.

Ron 
Spreeuwenberg

De sportieve Ron doet aan 
voetballen, hardlopen, 
wandelen. Hij werd met 
MVC’19 (team C) kampioen 
en doet mee aan 
hardloopwedstrijden.

G-team 
Hockeyclub Horst

In 2008 startte Hockeyclub 
Horst met G-hockey voor 
volwassenen en wonnen 
in de G-klasse. Hun doel 
is plezier beleven aan de 
hockeysport. 

Bo Piepers

De11-jarig Bo houdt zich 
bezig met BMX fietscross. 
Hij won het NK, is leider in 
de Nationale en Europese 
ranking. Deed mee aan het 
WK in België.

Michel Hendrix 

Deze internationale 
springruiter won een 1ste 
plaats op de Grand Prix 
in Budapest. Daarnaast 
behaalde hij nog veel 
ereplaatsen.

Heren A 1 
Targos Bevo Hc 

Dit jeugdteam won het NK 
door de spannende finale 
in Amsterdam te winnen 
van Aalsmeer met een 
strafworp 20 seconden 
voor tijd. 

Djerro Peeters 

Djerro is een 16-jarige 
honkbalwerper. Hij won 
met zijn team het NK. Met 
ditzelfde team werd hij 3de  
op het EK in Italië.

Frans Marcelissen 

Deze atleet liep in eerste 
instantie lange afstanden; 
op latere leeftijd begon hij 
met de korte afstanden. 
Resultaat: 1ste  op het 
NK60+ 200m en 3de  op de 
60m.

Mark van Dijk

De 14-jarige Mark is hét 
judotalent van JC Helden. 
Hij won als allereerste 
van JC Helden het NK.Hij 
verwierf veel  gouden, 
zilveren en bronzen 
plakken. 

Rick Manders 

Rick Manders werd 1ste 
bij het LK judo tot 55 kg en 
2de op het NK (tot 21 jaar). 
Rick is opgenomen in het 
centrum voor topsport en 
onderwijs.

Judoclub Helden 
Herenteam tot 15 
jaar

Dit jonge team judoka’s 
won het LK en werd 3de  
op het NK. Als een van 
de weinige clubs weet JC 
Helden een eigen team op 
de been te brengen.

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 
2015, dat wordt gehouden op vrijdag 15 april 2016 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 
2015 van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt.

Uiteraard vormt de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de 
ultieme climax van de gala-avond. Bovenstaande genomineerden 
strijden om de gemeentelijke sporttrofee.

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2015

Meer informatie op www.peelenmaas.nl of www.spartgalapeelenmaas.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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