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DICK BENNIS NIEUWE VOORZITTER

Sportvrienden en vriendinnen, 

Aan mij de eer om als nieuwe voorzitter van  
de Stichting Westfriese Sportverkiezing het  
voorwoord te mogen schrijven in dit magazine.  
Een eer vind ik het oprecht. 
Na de 25e editie heeft Piet Mol afscheid  
genomen als voorzitter. Hij laat een prachtige  
erfenis achter in de vorm van de jaarlijkse  
presentatie van de sporters van West-Friesland  
in de verschillen categorieën. 

De tweede zondag van januari staat al jaren met stip  

genoteerd in de agenda als een evenement dat je niet 

mag missen als sportliefhebber. Een middag in  

Schouwburg Het Park in Hoorn waar de sport in 

West-Friesland elkaar ontmoet.  

En dat zullen we straks ook weer laten zien. Een middag 

die in het teken zal staan van de komende Olympische 

spelen in Japan. Het land van de rijzende zon. 

Maar hier in West-Friesland zijn we het land van de  

rijzende sterren. We weten nu al dat er minimaal zes 

West-Friese sporters op de Zomerspelen aanwezig zullen 

zijn. En dat gaan er wellicht nog meer worden. Daar  

kunnen we met zijn allen trots op zijn en dat mogen we 

wat mij betreft best wat vaker zeggen tegen elkaar. Zo 

gewoon is dat niet en het kost heel veel bloed, zweet  

en tranen.  

Wij zien normaliter alleen het resultaat en dan juichen we 

of we zijn teleurgesteld. Maar realiseert u zich dat al deze 

sporters al jaren toewerken naar dit hoogtepunt in hun 

carrières. En om daar te zijn tussen alle wereldtoppers is  

al een enorme prestatie. En om onderdeel uit te 

maken van een organisatie die zich inzet voor de sport  

in West-Friesland,  geeft mij veel energie.  

We zitten vol met ideeën om het nog beter te gaan doen 

met als uiteindelijke doel dat er steeds meer West-Friezen 

naar de Olympische Spelen gaan. Daarmee zetten we 

ook onze regio op de kaart. Iets dat de 7 gemeenten in 

West-Friesland nadrukkelijk ambiëren. Wij helpen ze daar 

graag bij middels de mogelijkheden die de sport hiervoor 

biedt. Topsport is zichtbaar en voedt de breedtesport. En 

de breedtesport levert vervolgens weer topsport op. Een 

oneindige cirkel die je niet moet doorbreken. 

Wij zijn trots dat we op 12 januari weer het jaarlijkse  

spektakel van de Sportverkiezingen aan u kunnen  

presenteren. Maar net zo trots zijn we op het Sportcongres 

op 5 maart. Daar gaan we met de bestuurders in gesprek 

over de mogelijkheden en uitdagingen binnen de sport. 

En ook kunnen we met trots een nieuw evenement  

aankondigen in de vorm van een heuse Sportveiling op  

3 april. U gaat van al deze evenementen nog meer horen 

via de diverse kanalen, maar noteer ze vast in de agenda.  

Ik hoop u te zien op één van deze dagen maar allereerst 

natuurlijk op 12 januari in de Parkschouwburg te Hoorn bij 

de Verkiezing van de West-Friese sporters van het jaar. 

 

Namens het bestuur van de Stichting  

Westfriese Sportverkiezing, 

Dick Bennis 
Voorzitter 

12 JANUARI 2020
De 26e Westfriese Sportverkiezingen over  
het sportjaar 2019 worden gehouden op  
zondag 12 januari 2020 in de Hamletzaal  
van Schouwburg Het Park in Hoorn.

Deze editie van de Westfriese Sportverkiezingen  

heeft als thema: De Olympische Spelen in Japan,  

Tokyo, het land van de rijzende zon.

PROGRAMMA:
13.00 uur Zaal open

14.30 uur  Aanvang Sportgala

16.30 uur Afsluiting Sportgala

16.40 uur  Voortzetting met gezellige nazit  

in de foyer van de schouwburg 

18.00 uur Sluiting



DE REGIO WEST-FRIESLAND IS OP DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN TOKIO STERK VERTEGENWOORDIGD.

WESTFRIES SPORTMAN 2018 NICHOLAS HEINER:

‘PRACHTIGE PRIJS!’
De volgende sporters hebben zich in ieder geval al gekwalificeerd:

Inessa Kaagman, voetbalvrouw 

uit Hoorn, maakt deel uit van de 

Nederlandse nationale selectie 

vrouwenvoetbal: de succesvolle 

Oranje Leeuwinnen. Sinds de zomer 

van 2018 zit Inessa in de selectie van 

het Engelse Everton dat uitkomt in de 

Super League. Ze staat te popelen om met haar team in 

Tokio toe te slaan. 

Nadine Visser, atlete uit Hoogkarspel 

die steeds sneller over de 100 meter 

horden raast. Nog op de WK in Boha 

deed de regerend sportvrouw van 

West-Friesland de atletiekwereld 

verbazen door haar Nederlands 

record op dit onderdeel te verbeteren 

van 16.71 naar 16.62. Bij de vorige Olympische Spelen 

in Rio heeft ze haar eerste ervaringen op dit allerhoogste 

sportplatform opgedaan. Dat belooft wat in Tokio.

Lobke Berkhout, zeilvrouw uit 

Hoorn, is na zes jaar weer terug in de 

hoogste regionen van de zeilsport. 

Maar liefst zeven keer is ze verkozen 

tot sportvrouw van West-Friesland, 

ook als talent en in het zeilteam. Met 

Afrodite Zegers stapt ze opnieuw 

in de 470, de boot waarmee ze tot 2012 ook al grote 

succes heeft behaald. Vijf keer wereldkampioen, en op 

Olympische Spelen een maal zilver en een maal brons. 

Straks toch die gouden plak in Tokio?

Nicholas Heiner, zeiler uit Enkhuizen en regerend 

sportman van West-Friesland, plaatste zich tijdens de 

Europese kampioenschappen in mei 2019 voor de 

Olympische Spelen. Deze keer in de Finn klasse, na 

jarenlang in de Laser te hebben gezeild. Inmiddels  

voelt hij zich met de Finn als een vis in het water.  

Dat belooft spannend te worden in Japan.

Bij de afsluiting van dit magazine was eventuele 

kwalificatie nog niet officieel van:

Geert Schipper, veelvuldig verkozen 

tot sportman van West-Friesland in 

de categorie aangepaste sporten, is 

ook nu weer klaar voor de Olympische 

Spelen. Hij is inmiddels een echte 

allrounder: handbike, lange afstand 

zwemmen, triatlon, het komt allemaal 

op zijn weg en hij levert de ene prestatie na de andere. 

En daar hoort Tokio natuurlijk ook bij.

Kirsten Knip, uit Enkhuizen, zit 

sinds 2012 in de selectie van het 

Nederlands vrouwen volleybalteam. 

Ze begon haar sportieve carrière bij 

Madjoe en speelt sinds het seizoen 

2016/17 in het eerste damesteam  

van Ladies in Black Aachen.

Bas Takken, Hoornse zwemmer 

en al jarenlang in de top bij de 

aangepaste sporter, is al diverse 

keren genomineerd geweest bij de 

Westfriese Sportverkiezingen. Op het 

WK in september 2019 behaalde hij 

brons op de 200 meter wisselslag en 

zilver op de 400 meter vrije slag. Op de Paralympics in Rio 

greep hij net naast de medailles: 4e op de 400 meter vrije 

slag. Tokio lonkt, Bas is er klaar voor.

Lieke Klaver, eveneens uit Enkhuizen, 

verraste op het WK atletiek in Doha 

toen ze met Bianca Baak, Femke Bol 

en Lisanne de Witte doordrong in de 

finale van de 4 x 400 meter estafette. 

Het team plaatste zich daarmee voor 

de Olympische Spelen. De klasse van 

Lieke was in onze regio al lang opgemerkt: in 2017 werd 

ze sporttalent van West-Friesland. 

Over de hele wereld sleept zeiler Nicholas Heiner uit Enkhuizen hoge prijzen in de wacht,  
maar hij stráált als hij komt aanlopen met zijn West-Friese beker. ,,Ja natuurlijk is sportman  
van West-Friesland een prachtige prijs. Sta je in de galerij tussen toppers als de Schoutens  
en Nadine Visser! Dat is toch geweldig!’’

Ook afgelopen jaar was Nicholas regelmatig in de 

mondiale zeiltop te vinden. Belangrijk moment dit jaar was 

zijn derde plaats bij de Europese zeilkampioenschappen in 

de Finn, zijn boot. Want daarmee plaatste hij zich voor de 

Olympische Spelen in Tokio. ,,De rest van het jaar staat in 

het teken van voorbereidingen voor de spelen’’ vertelde 

hij dit voorjaar tijdens de Medemblik Regatta.

Nicholas was toen even in West-Friesland. Want hij 

vertoeft bijna het hele jaar in het buitenland. Om de 

plaatsen te verkennen waar de strijd moet worden 

geleverd, waar er gezeild moet worden. Hij vertelt hoe 

belangrijk dat is: ,,Natuurlijk het weer, de wind, de 

golfslag, je probeert zoveel mogelijk analyses te maken. 

Hoe meer je er kijk op hebt, hoe beter je er hoopt  

voor te staan en hoe meer je eruit kan halen tijdens  

de wedstrijden.’’ En dan uiteraard de boot, de Finn. 

Nicholas: ,,Behendigheid en razendsnel handelen, 

daarvoor ben je steeds aan het trainen.  Omgaan met en 

ontwikkelen van het materiaal is natuurlijk ook essentieel. 

Soms zijn het de kleine dingetjes, wat aanpassingen, 

waardoor je er nog meer snelheid uithaalt.’’

De overstap naar de Finn is Nicholas goed bevallen. De 

Finn is groter dan de Laser, waarin hij jarenlang zeilde. 

Om de boot alléén te zeilen is een forse krachtinspanning 

nodig en daar heeft Nicholas begin dit jaar enorm op 

getraind. ,,Om de boot goed te kunnen zeilen moet je 

96 kg wegen. Normaal zit ik op 86 tot 88 kilo. Ik heb in 

die tijd heel veel gefietst en vooral heb ik heel veel uren 

getraind in het sportcentrum Enkhuizen. De Finn is echt 

een boot voor zwaargewichten.’’



 

TALENT

Jordy van 
Workum

SPORTMAN

Nicholas 
Heiner 

SPORTCOACH

Sander 
van Dijk

AANGEPAST SPORTEN

Caroline 
Groot

SPORTPLOEG

Hovocubo zaal-
voetbal 

SPORTVROUW

Nadine 
Visser

DE WINNAARS VAN HET SPORTJAAR 2018 (OF HUN VERTEGENWOORDIGERS) 
SAMEN MET HET PRESENTATIETEAM VAN DE WESTFRIESE SPORTVERKIEZINGEN

Sportvrouw: 
Anna Sjoukje Runia / atletiek 

Irene Schouten / schaatsen 

Nadine Visser / atletiek

Sportman: 
Simon Schouten / schaatsen 

Nicholas Heiner / zeilen 

Rob Hartog / motorrijden

Sporttalent: 
Robin Duson / schaken 

Mike van Vugt / karting 

Jordy van Workum / schaatsen

Aangepaste sporters:
Bas Takken / zwemmen 

Megan Hollander / badminton 

Caroline Groot / wielrennen 

Sportcoach: 
Dennis Lens / coach badminton HBV 

Sander van Dijk / coach Hovocubo 

Charles van Altena / voetbalcoach Hollandia

Sportploeg: 
WV West-Frisia / wielrennen 

HBV / badminton 

Hovocubo / zaalvoetbal

DE GENOMINEERDEN VOOR HET SPORTJAAR 2018 WAREN:  



WESTFRIESE SPORTVERKIEZINGEN
MIDDENIN IN DE SAMENLEVING 

Al meer dan 25 jaar is deze organisatie er in geslaagd om de (top)sport in W-Friesland een podium te 
geven bij de Sportverkiezingen in januari. Een evenement dat uitgegroeid is tot een begrip in de regio.

Sport betekent veel voor mensen; zowel topsport als 

breedtesport. Het één kan niet zonder de ander. Ook  

vanuit de overheid wordt het belang van sport meer en 

meer onderschreven. Het Landelijk Sportakkoord en  

de lokale opvolging daarvan is volop in gang. De kern 

hiervan is dat we met sport ontzettend veel kunnen  

bereiken, vooral ook op maatschappelijk terrein:  

gezondheid en gezond gewicht, sociale verbinding,  

het tegengaan van eenzaamheid, minderheden 

betrekken etc. zijn zomaar een paar voorbeelden.

Als Stichting Westfriese Sportverkiezing zien wij dit enorme  

belang en deze grote kans voor de sport. Dit gaan we ook  

breder uitdragen. Niet alleen meer door één keer per jaar 

de Sportverkiezingen te organiseren maar door het pro-

moten van (top)sport in onze regio op meerdere terreinen. 

We gaan er voor zorgen dat de sport een prominente 

plaats krijgt in het regionale Pact van West-Friesland. Dit 

Pact is het regionale initiatief van onze zeven gemeenten 

om West-Friesland binnen de top-10 van aantrekkelijkste 

regio’s van Nederland te manifesteren. Sportevenementen 

kunnen daar een uitstekend middel in zijn.

Sportsuccessen zijn een geweldige stimulans voor jongeren  

om ook te gaan sporten. In West-Friesland hebben we 

iconen rondlopen die Olympische en wereldtitels op  

zak hebben. Zij verdienen een podium en de rest van  

Nederland moet weten dat zij ooit op de Westfriese klei 

zijn begonnen. Wij gaan ook een grote sportveiling  

organiseren, waarmee we rechtstreeks een aantal sport-

projecten in de regio kunnen ondersteunen. Zo willen we 

nieuwe sporthelden een zetje in de rug kunnen geven.

De intensievere samenwerking met Talent United, de 

kweekvijver van de toekomst, is een ander voorbeeld van 

de nieuwe, bredere koers van de stichting. Het Sport-

congres, vooral bedoeld om als bestuurders eens met 

elkaar van gedachten te wisselen over relevante huidige 

en toekomstige ontwikkelingen in de sport, mag ook  

niet in dit rijtje ontbreken.

Kortom, de Stichting Westfriese Sportverkiezingen  

met haar 25-jaar ervaring, haar netwerk, haar deskundig-

heid en haar enthousiaste sportgevoel ziet enorme  

kansen om middels haar activiteiten een grote bijdrage  

te leveren aan de veranderende rol van sport. Samen-

werken met verenigingen en organisaties binnen de sport, 

het bedrijfs leven en maatschappelijke organisaties is 

daarbij ons credo. Alleen kunnen we niets, samen kunnen 

we alles.

De jury van de Westfriese Sportverkiezingen volgt gedurende het gehele jaar nauwgezet de prestaties 
van de vele Wesfriese sporters en sportteams. Een enorme klus. De afweging naar de nominaties is 
niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Ook de sporters die niet in beeld komen leveren vaak 
prachtige en aansprekende prestaties. 

Op deze pagina alle Westfriese sporters die het allemaal 

geweldig hebben gedaan, en die door de jury het gehele 

jaar door zijn gevolgd. Wie worden de genomineerden, 

wie de winnaars, en wie waren er net-niet bij?  

Op 12 januari 2019 zullen we het weten. 

AL DIE SPORTERS ZIJN:
Astrid Langenberg, paardensport; Bart Brandsen, 

schietsport; Bas Schouten, autosport; Bas Takken, 

zwemmen; Bauke Muller, bridgen; Beau Wagemaker, 

schaatsen; Bente Kerkhoff, schaatsen-skeeleren; 

Blue Mountain Cougars junioren, ijshockey; 

Carmen Koedood, wielrennen; Caroline Groot, wielrennen; 

Chantal Megchelenbrink, paardensport; Chris Wagenaar, 

autosport; Derek de Wit, turnsport; Disnierats dames, 

tafeltennis; Double V (incl. jeugd), danssport; Eduard 

Haavekost, hockey; Elroy Schot, zwemmen; Eva Buurman, 

schaatsen; Eyevan Danenberg, vechtsport; Fee Mok, 

atletiek; Ferry Jong; Finn Achthoven; Geert Schipper; 

George Kenter (Aartswoud); Germ Bot; Gerwin Bijenhoff; 

Glenn van Straalen; HBV; Henk Overmars; 

Hoornse Veerhuys; Horna; Hovocubo; Inessa Kaagman; 

Irene Schouten; Isa Dekker; Jarno Botman; Jesse de Rooij; 

Jetse Bol; Joep Groen; Joep Kalverdijk; Johan Rutz; 

Jordy Jong; Jordy Mol; Jordy van Workum; 

Kelly Schouten; Laura Kompier; Laura van Langen; 

Leo Koomen; Leon Dudink; Lieke Klaver; Lobke Berkhout; 

Maaike Boogaard (talent?); Marieke Jongens (Odile van 

Aanholt); Marjolein Schenk; Mark Groeneveld; 

Marleen Okx; Megan Hollander; Melanie Bierdrager; 

Merel Conijn (Edam, traint in Hoorn); Merijn Drijver; 

Michelle Oud; Mieke van Loon; Mike Toorop; 

Mike van Vugt; Nadine Visser; Nick Dudink; Nick Vlaar 

(talent ??); Nicolas Heiner; Nina Buijsman (talent?); 

Noah Baltus; Paula Broersen; Peter Koning; Peter Vlaar; 

Pim Jorna; Pim Ligthart; Pim Schipper; Pippa van Iersel; 

Ralf Rijswijk (Hikiwake); Ramona Westerhuis; RCWF; 

Rene van Diepen; Richard Kramer; Rick Schipper; 

Rob Hartog; Rob Jorna; Rob Nieman; Rob Schram; 

Robin Duson (16); Ruiters Opmeer, Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten; Ruud Slagter; Sam van Etten; 

Sander van Dijk; Santino Verbeek; Sarah Dekker; SEW B1; 

Sietske Visser; Simon Schouten; Sjaak Schipper; 

Sjors Dekker (nu in Groningen); Sontje Hansen; 

Sophie Oud; Squash Hoorn dames; Tessa Neefjes; 

TV Hoorn; Tycho Mast; Valken C2; Vereniging 

Paardrijden Gehandicapten 1 Hoorn; Vincent Dragt; 

Wessel Krul; Westfrisia wielerploeg; WFHC dames; 

WFHC heren; Wil Besseling; Yoeri Havik; 

Zoë Springers; Zouaven; Jan Gijs Brouwer, tennis.

JURY VOLGT ACTIES VAN MEER DAN HONDERD 
WESTFRIESE  SPORTERS



WESTFRIESE SPORTVERKIEZINGEN 2019

THEMA 2019: OLYMPISCHE SPELEN

DE ORGANISATIE 
De Stichting Sportverkiezingen West-Friesland is in 1992 

opgericht. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit bedrijfs-

leven en overheid. De leden vullen elkaar goed aan  

met ieders specifieke kennis en netwerk op het gebied  

van sport, programmering, techniek, financiën en  

communicatie. Wat ons allen bindt, is het enthousiasme 

voor sport en West-Friesland. 

BESTUUR
Voorzitter  Dick Bennis

Penningmeester  Peter Verdegaal

Secretariaat  Evelien Loomans

Bestuursleden   Jantine Kloppenburg, Jan Burger,  

Lowie Beemster, Jan Mol.

Adviseur  Jacques Dekker

JURY
Juryvoorzitter  Jan Burger

Juryleden  Jan Burger, Dick Bennis,  

Michiel Martens, Vincent Schot  

en Leo Giovanangelo.

ORGANISATIE / PROGRAMMA
Gerard Berkhout, Jan Vriend, Jan Mol.

DOEL:
Het doel van de stichting is het jaarlijks organiseren van de 

Westfriese Sportverkiezingen. Een evenement waarin de 

prestaties van West-Friese sporters worden gewaardeerd 

in de categorieën:

★ Sportvrouw van het jaar

★ Sportman van het jaar

★  Sportploeg van het jaar

★ Sporttalent van het jaar

★ Sportcoach van het jaar

★ Aangepaste sporten

De prestaties worden het hele jaar door gemonitord 

door deskundige juryleden die ieder op hun eigen wijze 

intensief bij de sportwereld zijn betrokken. Dit alles onder 

leiding van Jan Burger. De jury maakt aan het einde van 

het jaar de voordrachten bekend.

DAARNAAST REIKT HET BESTUUR – INDIEN VAN 
TOEPASSING – PRIJZEN UIT IN ENKELE SPECIALE 
CATEGORIEËN:
★  De ‘Kop op’-prijs, bedoeld voor die sporter(s) of  

sportploeg die in het afgelopen jaar door pech  

of blessures is/zijn geplaagd.

★  De ‘prijs van verdienste’, bedoeld voor een persoon  

of een groep die zich actief inzet voor het stimuleren 

van sporten in West-Friesland.

★  De ‘oeuvreprijs’, bedoeld voor sporters uit  

West-Friesland die met hun prestaties bijzonder  

verdienstelijk zijn geweest.

HET EVENEMENT
Tijdens een professioneel georganiseerd evenement 

in schouwburg Het Park in Hoorn worden de sportieve 

prestaties in de regio West-Friesland breed uitgemeten 

over het voetlicht gebracht. Daarbij staan het gevoel van 

saamhorigheid en (West-Friese) gezelligheid centraal.

Gerard Berkhout is de arrangeur/artistiek leider, Jan Vriend 

verzorgt de beamerpresentatie/techniek. Ook zijn er altijd 

een of meerdere lokale en nationale bekendheden aan-

wezig. We mochten onder meer Ronald de Boer,  

Erica Terpstra, Erik Breukink, Louis van Gaal,  

Marianne Vos, Hans van Breukelen, Stefan Rooks,  

Hennie Kuiper, Tim Lips, Barbara de Loor,  

Maartje Paumen, Tess Wester, Kirsten Knip en  

Ard Schenk al eens verwelkomen.

Bovendien is het showelement volop aanwezig met  

demonstraties, acts en sprekers. Na afloop van het  

officiële programma genieten we in een informele sfeer  

na met een hapje en een drankje.

Kortom, een evenement 
om van te genieten en te beleven! 

Dáár moet u bij zijn!

WAAROM WESTFRIESE 
SPORTVERKIEZINGEN?

ONZE DOELSTELLINGEN:
★  Met een grootse manifestatie en veel publiciteit zetten  

de sportverkiezingen sporters en topsporters uit 

West-Friesland in de schijnwerpers en streven daarmee 

naar een bovenregionale bekendheid en uitstraling;

★  De sportverkiezingen versterken de bekendheid en  

het imago van de regio West-Friesland op het gebied 

van sport;

★  De sportverkiezingen groeien uit tot dé regionale  

sportmanifestatie van het jaar, met een grote  

betrokkenheid vanuit de sportwereld, de gemeenten  

en het bedrijfsleven;

★  De sportverkiezingen bieden een platform voor nieuwe 

initiatieven en activiteiten op het gebied van sport. 

★  Het Westfriese bedrijfsleven kan zich oriënteren op 

kansen om met eigen initiatieven mee te liften in de 

bekendheid/uitstraling van de regionale sportwereld.

ZICHTBARE RESULTATEN:
★  Een enorme erkenning vanuit de sportwereld, het 

bedrijfsleven en de gemeenten. De sporters waarderen 

de positieve aandacht en benutten die ook voor eigen 

publiciteit en fondswerving;

★  De stichting heeft opnieuw de Rabobank als hoofd-

sponsor. Ook ontvangt de stichting ondersteuning van 

de Westfriese gemeenten en vanuit het bedrijfsleven;

★  Door stimulering vanuit de stichting is de Stichting 

Jeugdsportfonds opgericht.

★  Jaarlijkse organisatie van het Sportcongres over een 

actueel sport item.

★  De Skeelertocht Westfriese Omringdijk.

Het spreekt voor zichzelf: 
daar moét u bij zijn!

ONZE SPONSORS

Behalve de Westfriese Rabobanken en gemeenten dragen 

jaarlijks diverse ondernemingen met veel enthousiasme fi-

nancieel bij aan de Sportverkiezingen. Ook hun bijdrage is 

van wezenlijk belang om het evenement te kunnen blijven 

voortzetten.

Door het sponsoren van de Westfriese Sportverkiezingen 

leveren de sponsors een bijdrage aan het profileren van de 

sportieve prestaties in uw eigen woon- en leefomgeving: 

West-Friesland. De sponsors tonen aan, trots te zijn op 

onze sporters, en hun prestaties te waarderen. Daarmee 

onderstrepen zij daadwerkelijk op een positieve manier 

het imago van onze regio: dat het goed leven en sporten 

is in West-Friesland

De sponsors kunnen erop rekenen dat vanuit de sport-

wereld de erkenning voor hun bijdrage groots is en dat  

de sporters hen dankbaar zijn.



STICHTING WESTFRIESE SPORTVERKIEZINGEN
Hoofdsponsor: Rabobank

Subsponsors: Westfriese gemeenten

Teksten: Jan Mol, Dick Bennis 

Ontwerp: Abovo Media

Drukkerij: Eurodruk te Zwaag

Foto’s:  Marcel Rob, Westfriese Sportverkiezing 

SECRETARIAAT 
Secretariaat Westfriese Sportverkiezing:

Evelien Loomans, De Bouw 47, 1611 JJ  Bovenkarspel

06 2167 3886, info@westfriesesportverkiezing.nl  

Internet: www.westfriesesportverkiezing.nl


