
Uitreiking Rhedense sportprijzen 2014 

 

Beste aanwezigen,  

 

Het is mooi dat de sportverkiezing ook dit jaar weer onderdeel is van 

de nieuwjaarsreceptie. Want: alle sporters en teams die hebben 

meegedongen naar de prijzen, verdienen het om hier echt even in het 

zonnetje te staan. Met hun sportieve ambities en mentaliteit geven zij 

ons allemaal het goede voorbeeld. En goed voorbeeld doet altijd goed 

volgen. 

  

Sport is belangrijk voor jong en oud. Sporten komt onze gezondheid 

ten goede en brengt mensen met elkaar in contact. Ook in onze 

gemeente is er veel op gericht om zoveel mogelijk mensen te laten 

bewegen. Sportbedrijf Rheden werkt nauw samen met verschillende 

partners op dit gebied zoals JSF (Jeugd Sport Fonds), Gelrepas en 

Sportdorp Velp. Ook voor mensen met een beperking zijn er 

mogelijkheden te over. Wij zijn als partner aangesloten bij Uniek 

Sporten, een servicepunt op het gebied van aangepast sporten in onze 

regio.  

 

En dan nu, beste aanwezigen, de sportverkiezing 2014. 

 

Op de dia’s verschijnen zo dadelijk actiefoto’s van alle genomineerde 

sporters. Deze mooie beelden zijn vastgelegd door Wendy de Vos. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Ook een dankwoord aan de jury, die ik heb mogen voorzitten: 

 Mark Groeneweg, sportman van het jaar 2013 

 Henk Wijnands, manager van Sportbedrijf Rheden 



 Hayke van Valburg, combinatiefunctionaris Sport en Verenigingen 

 Irma Beckers, journaliste van rheden.nieuws.nl 

Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme! 

 

En dan gaan we nu over tot bekendmaking van de winnaars in de 

volgende categorieën: 

 aangepast sporten 

 sporttalent 

 sportploeg 

 individuele sporter 

 publieksprijs. 

 

In de categorie aangepast sporten roep ik graag de volgende 

genomineerden naar voren: 

 Malik de la Cruz Victoria – Voetbal 

 Senioren G-team VV Rheden – Voetbal 

 Frederike Ritsema van Eck - Slow Sports  

Malik de la Cruz Victoria – Voetbal 

Malik voetbalt bij de B2 van VV Rheden. Ook voetbalt hij in het CP 

talententeam onder 16 jaar van de KNVB. CP is een 

hersenbeschadiging en het betekent dat Malik een motorische 

beperking heeft. Malik is gescout voor het Nationaal Paralympisch CP 

team. Het CP team van de KNVB speelt alleen maar interlands. Malik 

is dus een international. 

VV Rheden G-Team Senioren – Voetbal 

Ze zijn de kampioen van de onderste regionen, zo zeggen ze zelf! 

Vrijwel elke wedstrijd wordt verloren door het team, maar ondanks 

dat blijven alle spelers ongekend positief en hebben ze vooral enorm 



veel plezier in voetballen met elkaar. Het team zet zich naast het 

voetballen enorm in voor de vereniging en dit maakt het team zo 

mooi.  

Frederike Ritsema van Eck – Slow Sports 

Frederike (39 jaar) heeft diabetes type I. Sinds 9 maanden doet zij aan 

Slow Sports in Velp. Bij Slow Sports beweegt ze op haar eigen niveau 

en in haar eigen tempo. Frederike is een echte doorzetter en is bijna 

altijd bij de training, weer of geen weer! Haar conditie is sinds haar 

deelname aan Slow Sports behoorlijk verbeterd. 

 

Winnaar: Malik de la Cruz Victoria 

 

In de categorie sporttalent van het jaar 2014 roep ik graag de volgende 

genomineerden naar voren: 

 Ruben Konings – Tennis 

 Jasper Haremaker – Schermen 

 Ruben Penninga – Volleybal 

Ruben Konings – Tennis 

Ruben behoort al jaren tot de top van Nederland. Het afgelopen jaar 

stond Ruben in de finale van het Nederlandse Jeugd Kampioenschap, 

zowel in het enkel- als dubbelspel. Met de dubbel is hij Nederlands 

kampioen geworden! Mede door deze prestaties staat hij nummer 1 

op de nationale ranking in zijn leeftijdscategorie voor 15 en 16 jarigen.  

Jasper Haremaker - Schermen 

Jasper is één van de snelste, zo niet dè snelste persoon uit Rheden. 

Zijn reflexen zijn ongekend. In juni werd hij Nederlands Jeugd 

Kampioen op het wapen degen in zijn klasse ‘benjamins’. Jasper liet 

daarmee 22 schermers achter zich.  



 

Ruben Penninga - Volleybal 

Ruben heeft de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt binnen de 

volleybalsport. Afgelopen jaar heeft hij met het Talent Team 

topdivisie gespeeld en diverse toernooien met de jeugd van Oranje in 

onder andere Italië, Spanje en Kroatië. Dit seizoen is hij bij de mannen 

onder 18 jaar Nederlands beachkampioen geworden. 

 

Winnaar: Jasper Haremaker 

 

In de categorie sportploeg van het jaar 2014 roep ik graag de volgende 

genomineerden naar voren: 

 VVO 1 – Voetbal 

 Boul' Animo 1 - Jeu de Boules 

 Heren 1 VV Auto van Oort/Rebelle – Volleybal 

Eerste elftal VVO – Voetbal 

Na 41 jaar gepromoveerd vanuit de 4e klasse D naar de 3e klasse. Een 

knappe prestatie is ook dat de trainer Eric Arentsen een groep van 

20 spelers een seizoen lang bijeen wist te houden. Niemand haakte 

tussentijds af,  omdat ze een hechte groep vormen.  

Boul’ Animo 1 – Jeu de Boules 

Boul’Animo werd dit jaar kampioen in de hoofdklasse van de 

Nederlandse Jeu de Boules Bond. Deze competitie werd gespeeld 

over 4 dagen bij verschillende verenigingen met 18 triplettes. Volgend 

jaar gaan zij uitkomen in de hoogste klasse van de Nederlandse Jeu de 

Boules Bond.  

 

Heren 1 Volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle – Volleybal  



Heren 1 van VV Auto van Oort/Rebelle is tweemaal op rij 

gepromoveerd. Van de promotieklasse naar de 3e divisie en van 

3e divisie naar nationaal 2e divisie. Ook dit jaar doen ze volop mee 

voor promotie naar de nationale 1ste divisie.  

 

Winnaar: Heren 1 VV Auto van Oort/Rebelle 

 

In de categorie sporter van het jaar 2014 roep ik graag de volgende 

genomineerden naar voren: 

 Martijn Klein Holte - Voetbal  

 Wessel Peelen - Voetbal 

 Shanne Braspennincx – Baanwielrennen 

 

Martijn Klein Holte - Voetbal 

Martijn is aanvoerder van het eerste elftal van VV Rheden. Van jongs 

af aan voetbalt hij in de gemeente. Martijn is een enorme 

inspiratiebron voor de jeugd van de vereniging. 

 

Wessel Peelen - Voetbal  

Wessel is een getalenteerde voetballer. Door aanhoudende 

knieklachten zat een profcarrière er helaas niet in. Ondanks deze 

tegenslag is Wessel niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij is een zeer 

actieve en bevlogen jeugdtrainer en coördinator bij VV Rheden. 

 

Shanne Braspennincx – Baanwielrennen 

Na in haar eerste seizoen voornamelijk wedstrijden in eigen land te 

hebben gereden, pakte ze in 2014 ook prijzen tijdens internationale 

wedstrijden in Duitsland, Frankrijk en Amerika.  

- 1 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen medailles op het NK op 

verschillende onderdelen (o.a. Keirin, Sprint en 500m) 



- 2 gouden medailles op het EK Baanwielrennen onder 23 jaar 

 

Winnaar: Shanne Braspennincx 

 

En tenslotte, dames en heren, wordt dit jaar voor het eerst een nieuwe 

prijs uitgereikt: de publieksprijs. Alle sporters en teams die zijn 

voorgedragen dingen mee naar deze prijs. 

 

De winnaar van de publieksprijs ontvangt een speciale prijs. Deze is 

beschikbaar gesteld door Veldman Sport uit Velp. Bedankt hiervoor. 

 

Bij de publieksprijs kiest het publiek - familie, vrienden en inwoners 

van de gemeente - welke sporter of welk team de meest bijzondere 

sportprestatie van 2014 heeft geleverd of het meest inspirerende 

sportverhaal bezit. 

 

Het publiek heeft een stem uit kunnen brengen via Facebook. De 

sporter of het team met de meeste stemmen wint de publieksprijs.  

In totaal zijn er 380 stemmen binnengekomen en ligt het aantal 

stemmen per sporter over het algemeen dicht bij elkaar. De winnaar 

steekt er echter met kop en schouders bovenuit. Deze winnaar kreeg 

85 stemmen. 

 

Beste mensen, de winnaar van de publieksprijs 2014 is: 

Malik de la Cruz Victoria  

 


