Dongen eert Sportkampioenen
(vervolg voorpagina)
Voor de titel Sportman Senioren
waren twee genomineerden: badmintonner Jelle Maas en gymnast lva-r Willemse. De prijs was
voor eerstgenoemde, Jelle werd
als junior ook al eens Sportman
van het Jaar.
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J.J. ANSPACHSCHOOl

SPORTIEFSTE SCHOOL VAN
DONGEN
Voordat bekend werd dat deze

men. Kort daarna was het feest
voor HV Dongen compleet want

school de sportiefste school

ging werd de Sportploeg van het
.jaar. De andere genomineerden
waren Laura en Joëlle van L-joy
dancefactory, team I van Jeu de
Boules club Dongen en het eerste
badmintonteam van BC Shot 1.

van Dongen blijkl le zi.in,

ga-

ven combinatiefunctionarissen, Angelique Smetsers en

avond werd speciale aandacht
gewaagd voor een bijzonder Iid
van Wandelsportvereniging WIK
uit Dongen. Bart Rekkers gaat
voor de 70e keer de avondvierdaagse lopen, Iiep al 4Okeer de

Tjalle Hoogst, een toelichting
en daarna gaf groep 7 van de
winíende school een korte demonstratie in de sporthal. Na dit
leuke intermezzo werd het tijd
voor de finale waarin bekend
werd gemaakt welke ploegen
voor de lilel sportploeg junioren genomineerd waren. Nadat
MA1 MHC Liberty, Meisjes E
DWC en Meisies Cl HV Dongen
zorgden voor een overvol po-

Vierdaagse van Apeldoorn en dat

dium, werd bekcnd dat

betekent totaal van meer dan

Cl van Handbalvereniging zich

.11.000 km. Wie doet het hem na.

Sportploeg Junioren mag noe-
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VOOR BART REKKERS

Tijdens deze zeer geslaagde

Yentl Evers en Luke
Boudewijns geeft een

kleine, maar indrukwekkende demonstratie van de kunst met
de stokjes Nunchakudo. Yentle was naast
de zwemsters Désirée
Emmen en Amy van
Lier genomineerd en
het rverd Désirée Em-

mon de vrouw die
naast persoonlijke
resultaten ook met
haar ploeg schitterde
ti.idens een overtocht
over het Kanaal. Ook
Désirée was eerder al

Meisjes

ook Dames

I

van deze rereni-

Een stampvol café, een ger.arieerd programma met een leuke
presentatie en natuurlijk de beste sporters van Dongen. Dat wa-

ren de ingrediënten voor een geslaagde avond. Volgendjaar worden ze weer gekozen de sportmannen, - wouwen en -ploegen.
Houd de sportieve prestaties van
Dongenaren in de gaten en vergeet ze niet aan te melden, want
dan krijgen de titels nog meer

