
Kellyvan zonschittert
op óongens Sportgala
Sporthal De Salamander vorm'

de gisteravond het decor voor

hetlaarliiks terugkerend SPort'
gala Dongen.

Robert Daniëls

Als een rode draad door het

avondvullend Programma van

het Sportsala lieP de huldiging
van piralymPisch tafel rcnniskam-

oioehe KellY van Zon. Heel sPort-

minnend Dongen had zich verza-

meld voor de ingang van De Sala-

mander toen rond halfzeven Van

Zon kwam aanrijden in een

BMW-cabriolet, Binnen, daar

waar de Prijzen van het gala wer-

den uitgèreikt, was voor Van Zon

een soort Privé-Podium oPge-

sield, comPtèet mèt comfortabele

sofa. Een voor een namen familie-

leden en vrienden Plaam naast

Van Zon oP de bank, alsof het

een aflevering van Mies Bouw-

mans'In de Hooftlrol' betrof'-- 
iitels werden vergeven voor de

Dongense sPortvrouw, sPortman

en sportteam van het sportlaar

z.or{zos. Daarnaast werd de

,rolrri.ftr" Dongense school geko-

zLn - Basisschool Noorderpoort
won - en reikte Nadine Broersen

à. ,r"t haarzelf vernoemde Priis
uit voor het grootste aanstormen-

de talent. tsii de senioren waren

de winnaars Desiree Emmen
(ooenwaterzwemmen), de Ploeg
u"ï o"*"t r van ZV De Vennen
(waterpolo) en Luke Boudewiins

inuncË.t rr-do). Anne de )ong (at-

ietiek) mocht zich laten eren

door Broersen. Emmen, natlo-

naal kamPioene in haar disciPli-

ne. waardierde haar Prijs met na-

.rró 'omdat uit deze titel sPreekt

dat er vanuit ie eigen gemeente

veel interesse ís voor jouw sPort"

Biizonder was dat Senior SPort-

man. Luke Boudewiins, zich in
een toch tameliik onbekende Ia-

Danse vechtsPort als nuncha-

Lu-do vergezeld zag door Don-

sens Iuniór SPortman, Thomas

Ëiinenbure. Piinenburg is, net als

Boudewiins, wel de regerend Eu-

roDees kampioen in zijn sPort'

Ààu.t Rommelse werd Iunior
Soortvrouw door haar sPort, rei-

ni.rg - een Amerikaanse vorm

van paardendressuur - oP een ul-
,"rrt ,raaatuolle manier te beoefe-

nen. Meisjes Cr van voetbalclub

DVVC werd gekozen tot lunior
Sportteam.


