
Dames 1 
VV Helden
Dit damesvoetbalteam 
deed de laatste jaren van 
zich spreken. In 2017 werd 
zeer verassend de KNVB 
districtsbeker gewonnen 
van een hoger geklasseerd 
team. Dit is een hecht team 
met veel passie voor hun 
sport.

Running Blind
Running Blind is een 
hardloopgroep voor 
blinden, slechtzienden/ 
slechthorenden in de regio 
Noord Limburg. Ze zijn 
nu 2 jaar bezig en lopen 
regelmatig wedstrijden op 
recreatief niveau.

Nicole den Dulk
Nicole heeft door een 
ongeluk met een paard 
haar rug gebroken met een 
dwarslaesie tot gevolg. 
Toch bleef haar liefde voor 
de paarden en zij bleef de 
sport trouw. Zij  behaalde 
brons op de Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. 

G-afdeling van 
Venlosche Boys
Venlosche Boys heeft al 
sinds 1992 een G-afdeling 
en is gegroeid tot een 
volwaardige tak van de 
club. De G2 spelen in de 
laagste afdeling maar is 
een ploeg die veel plezier 
uitstraalt.   

Mark van Dijk
De 16-jarige Mark is een 
jonge topjudoka. 
Hij werd 2e bij de Dutch 
Open en voor de 2e maal 
Nederlands Kampioen 
onder de 18 jaar, zit in het 
Nederlands team onder de 
18 jaar en wist zijn tickets 
voor de European Cup te 
verdienen.

Michel Hendrix 
Deze internationale 
springruiter won in 2017 
de landenwedstrijd met 
het Nederlands Team en 
individueel de finale van 
de Nations Cup in 
Barcelona en de 
zilveren medaille 
op de Nederlandse 
Kampioenschappen. 

Dames 1
VC Olympia  
Dit jeugdig en talentvolle 
volleybalteam presteerde 
ook in 2017 geweldig, 
werden kampioen en 
promoveerden naar de 2e 
divisie. Ook hierin draaien 
ze goed mee. Dit is hun 
derde nominatie op rij voor 
het Sportgala.

Inge Janssen 
Inge (12 jaar): turntalent 
die 6 dagen in de week 
traint om haar niveau 
te verhogen. Werd 
1e op de Limburgse 
Kampioenschappen op 
meerdere toestellen en 
werd 3e op de meerkamp 
van de Nederlandse 
Kampioenschappen.  

Jac Roemerman 
Jac Roemerman, master-
wielrenner, werd in 2017 
Nederlands Kampioen 60+, 
werd Wereldkampioen 65+ 
en won het WK tijdrijden 
65+ in St. Johann. Ook 
won hij het Internationaal 
Tijdritkampioenschap in 
België.

Tijn van Kuijk
De 12-jarige Tijn zwom al 
met 3 maanden. Nu doet hij 
wedstrijdzwemmen en 
haalde in 2017 mooie 
resultaten. Hij werd 1e bij de 
Limburgse Kampioenschap-
pen minioren op 6 onderdelen 
en won 2x goud, 2x zilver en 
1x brons op de Nederlandse 
Kampioenschappen jeugd. 

Sabrina Stultiëns 
Deze 23-jarige 
profwielrenster werd 
in 2017 met haar team 
Sunweb Wereldkampioen 
ploegentijdrit in 
Noorwegen. Na deze 
prestatie is zij overgestapt 
naar het Waowdeals Pro 
Cycling team.

Heren 1 
VV Tupos
Dit volleybalteam bestaat 
uit 12 jonge mannen in een 
hecht teamverband die 
voor het tweede jaar achter 
elkaar kampioen zijn 
geworden en nu uitkomen 
in de 3e divisie. 

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 2017, dat wordt gehouden op vrijdag 6 april 2018 
in DOK6.

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt 
het sporttalent, de sportman/-vrouw en de sportploeg van het jaar 
2017 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 2017

Meer informatie op www.sportgalapeelenmaas.nl of 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 voor de gemeentelijke sporttrofee!
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