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De gemeente Dongen heeft, na
ovelleg met de jury de sporters
voor het Sportgala zo16 genomi-

lleerd. Het Dongense, sportgala
(met de bekendmaking van beste
sportÍnan, sportvrouw en sport-
team van Dongen) vindt vrijdag
z3 september plaats. In totaal wor-
den zeventien sporters in het
zonnetie gezet, inclusief de sport-
ploeg van het jaar.

Het Sportgala vormt de afslui-
ting van de Dongense Sportweek
en heeft als thema de Olympi-
sche Spelen. Dongen kent een
aantal topsporters: Atlete Nadine
Broersen, tafeltennisster Kelly
van Zon en schaakster Anne
Haast. Zij hebben opnieuw aange-
ven niet meer voor de titel 'sport-
vrouw'in aanrnerking te willen
komen en ziin nu ambassadeurs
van het Dongense §portgala.

Vorig jaar werd de Nadine
Broersenprijs in het leven geroe-
pen. ,,De jury nomineert een aan-
tal sporters, Nadine bepaalt zelf
welk aanstormend talent in aan-
merking komt voor deze prijs.
Als zij een ander op het oog
heeft, kan dat ook", aldus wethou-

der Piet Panis, juryvoorzitter.
De categorie junioren wordt

dit jaar in tweeën gesplitst. Voor
de genomineerde jeugd tot en
met rz jaar komt er een parade in
de stijl van de Olympische Spe-
len. De ;'ury heeft besloten om
binnen deze categorie niemand
te nomineren, want:.,,Zij hebben
allemaal een geweldige prestatie
geleverd. Plezier in sport staat
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(Ner de l2iaar
lpmineren we niet
Plezier in sport shat
daar voorop

- Piet Panis, iuryvoorzitter

voorop." Er is weleen priis voor
de meest opvallende sportpresta-
tie, en ook de gezondste en spor-
tièfste school komt aan bod.

Bij oudere junioren wordt wel
gewoon genomineerd. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen da-
mes, heren en teams.

De genomineerde sportploe-
gen van het jaar sporten op eenza-
me hoogte. Naast de successen

van W Dongen logen ook de
prestaties van de dames water-
poloërs v,anZY De Vennen en
het badmintonteam van SHOT r
er niet om. De voetbalclub werd
kampioen en promoveerde naar
de 3de divisie. De waterpoloda-
mes werden de afgelopen twee
jaar kampioen en promoveerden
naar het op een na hoogste ni-
veau van Nederland. Ook SHOT t
werd kampioen en komt nu uit
op het op een na hoogste niveau.

I De nominaties per categorie -
Sportwouw iunion Yf ke Vermijs
(karate) en Amber Rommelse
(reinin g/western rijden). Sport-
man junior: ïhomas Pijnenburg
(nunchaku-do), Phil Pols (atle-
tiek) en Lekan Dalenberg (atle-
tiek). Sportteam junion Meiden
C1 DWC (voetbal), Voormalige
C1 DWC (voetbal) en CI ONl
(voetbal). Sportvrouw senior:
Desiree Emmen (zwemmen) en
Bianca Meeuwsen (nunchaku-
do). Sportman senion Luke Bou-
dewijns (nunchaku-do), Quincy
Michielsen (badminton) en Ray-
nor Wortel (highland games).
Sportteam senior: W Dongen
(voetbal), SHOT 1 (badminton) en
ZY De Vennen (waterpolo).


