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Aftrap Sportcaft Dongen
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DoNGEN - Met de onthulling van
een fotocollage, waarop alle uitver-
koren sporters uit de gemeente
Dongen in 20Í3 staan, is deze
week een start gemaakt richting
Sportcafé 20Í4.

Bij deze onthulling worden de
sportmar\ sportvrouw en sport-
ploegen van de vorige editie uitge-
nodigd. Naast de collage, die
hangt in de entree van sporthal
De Salamander, hangen in de
gang van de sporthal ook de indi-
viduele foto's van deze Dongense
toppers.
,,Wat dat betreft heeft de Dongen-
se jeugd een aantal grote voorbeel-

den. Olympiërs Nadine Broersen
en Kelly vanZon,Anne Haast,'Jel-
le Maas en Desiré Emmen", ver-
telt wethouder sportzaken Bas
Evegaars.
Als voorzitter heeft hij te maken
met een 1'ury die bestaat uit leden
uit de Dongense Sportfederatie,
de plaatselijke media en een verte-
genwoordiger uit 's Gravenmoer.
Op de vraag of Dongen ook niet
moet gaan beknibbelen op dit eve-
nement, zoals in Oosterhout
dreigt, is het antwoord: ,,Wij zijn
van Sportgala in het gemeente-
huis teruggestapt naar het Sport-
caÍé in de sporthal. Wij hebben
ook moeten inleveren. Toch mer-
ken wij een toenemende belang-
stelling, waardoor wij voor de ko-

mende uitgave van SportcaÍé
gaan voor een breed programma.
Dongen herbergt veel talenten.
Die moeten wij koesteren. Het is
niet alleen huldigen, maar ook el-
kaar ontmoeten."
Voor de onthulling maakte Eve-
gaars duidelijk dat de criteria voor
de titels bekend zijn. Daarnaast
gaat de gemeente in samenwer-
king met de sportclubs via de ge-
meentelijke website de lijst ken-
baar maken welke sporters in aan-
melding kunnen komen. Per
maand wordt deze lijst geactuali-
seerd en vanaf november tot en
met december kunnen sporters
zien wie er allemaal zijn aangedra-
gen. ,,Het laatste woord is echter
aan de jury", besluit Evegaars.


