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Dit jaar 
online

Sportman, Sportvrouw, 
Sporttalent, Sportploeg, 
Sportcoach, Para-sporter, 

Aanmoedigingsprijs

2019

Donderdag 15 april 2021
• Aanvang programma 19.30 uur 
• Via livestream

Ga naar www.sportpromotiekaagenbraassem.nl om de 
livestream te volgen. 



Voor de 7e keer organiseren wij de Sportverkiezing in de gemeente Kaag en Braas-
sem. Wij zijn trots om dit mooie evenement jaarlijks te organiseren als onderdeel van 
de Sportweek Kaag en Braassem. Tijdens deze sportverkiezing komen topsport en 
breedtesport samen. Onder de jeugd zijn jongens en meisjes die dromen van een 
carrière zoals die van Femke Heemskerk of Kai Verbij. 
Een woord van dank aan de juryleden van de sportverkiezing, bestaande uit Renz 
Rotteveel (schaatsen), Claudia van den Heiligenberg (voetbal), Alieke Hoogenboom 
(beachbiken), Ronald van den Ing (materiaalman Nederlandse schaatsers) en voorzit-
ter van de jury notaris Harriët Bijl. 

Helaas kon de Sportweek Kaag en Braassem om bekende reden niet doorgaan in 
2020 en ook in 2021 kunnen wij geen fysieke sportevenementen organiseren. En dat 
terwijl bewegen juist in deze tijd extra belangrijk is. We hopen dat we volgend jaar 
april weer een mooie sportweek kunnen organiseren. 

De speciale uitgave van Hier! in de Regio die helemaal in het teken stond van sport, 
liet overigens goed zien hoe groot het sportaanbod in onze gemeente is. Voor ieder 
wat wils. Laten we hopen dat alle sportverenigingen na de coronacrisis weer op-
bloeien, want zij zijn een zeer belangrijke stimulans voor de gezondheid en gezellig-
heid in onze gemeenschap. 

We willen onze topsporters eren en de jeugd de toekomst geven. Dit doen wij 
samen met onze sponsoren. Hoe wij dat doen, dat ziet u op 15 april 2021. Gaat u 
er thuis maar goed voor zitten, want het belooft ook nu weer een mooie avond te 
worden.

Rob van der Geest, 
Voorzitter Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem

Voorwoord
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Sportman van het jaar

De genomineerden:

  Reno van Heiningen  |  Voetbal 
De van DOSR afkomstige Reno van Heijningen maakte in 
2018 de overstap naar FC Rijnvogels. In ‘18/’19 kwam hij 
met zijn ploeg, waarin hij een vaste basisplaats had, uit in 
de Hoofdklasse A Zaterdag. In ’19/’20 maakte hij de over-
stap naar vv Noordwijk, dat met het eerste team uitkomt 
in de 2e Divisie Zaterdag. Ook tijdens de wedstrijden die in 
2019 nog zijn gespeeld, was hij basisspeler. 

 
  Loek Hartog  |  Autoracen 

Loek Hartog timmert lekker aan de weg. In 2019 verwierf 
hij de Porsche de Benelux Junior status. In september van 
datzelfde jaar behaalde hij op de Nürburgring de zege in 
de Porsche Carrera Cup Benelux. Hij werd uiteindelijk der-
de in de Porsche Carrera Cup Benelux en was de jongste 
Porsche Supercup entrant ooit tijdens de Grand Prix van 
België op het circuit van Spa-Francorchamps. (voorpro-
gramma Formule 1).  

  Thijmen Goppel  |  Voetbal 
Thijmen Goppel stond tot de zomer van 2020 onder 
contract bij ADO Den Haag, maar werd tijdens het seizoen 
2019-2020 verhuurd aan MVV Maastricht. In Maastricht 
stond hij sinds de start van de verhuurperiode (september 
2019) in de basis en hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste 
waarde in het elftal en tot publiekslieveling van de MVV 
supporters. In de zomer van 2020 maakte Thijmen de over-
stap van ADO naar Roda JC. 
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Sportvrouw van het jaar

De genomineerden:

  Wilan Gies Broesterhuizen  |  Voetbal  
Het is niet de eerste keer dat Wilan Gies Broesterhuizen is 
genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Ook eerder al 
werd zij genomineerd voor haar prestaties op het voetbal-
veld. In 2019 werd zij met het eerste team van FC Rijnvo-
gels kampioen in de Hoofdklasse, wat ervoor zorgde dat ze 
promoveerden naar de Topklasse. 

  

  Britt van Leijden  |  Handbal  
De uit Hoogmade afkomstige en in Rijpwetering woon-
achtige Britt van Leijden maakte rond de jaarwisseling van 
2018-2019 de overstap van handbalvereniging Foreholte 
uit Voorhout naar VOC uit Amsterdam. Beide teams komen 
uit in de hoogste Nederlandse handbaldivisie, de eredi-
visie. Met VOC werd Britt in 2019 landskampioen. Ze was 
daarbij een vaste kracht in met name de verdediging van 
VOC. 

  Sosha Zuiderduin  |  Schaatsen  
Sosha Zuiderduim kwam in 2019 uit in diverse wedstrijden 
op regionaal niveau. Zo deed ze mee aan het Nederlands 
Kampioenschap 3000 meter in Groningen, aan het NK 
Mass start op de 500 en 1500 meter, aan het zes banen-
toernooi en ze won in 2019 het Zuid-Hollands kampioen-
schap langebaan.     
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De genomineerden:

  Marcel van der Poel  |  Taekwondo  
Ripper Marcel van der Poel weet het beste uit zijn sporters 
te halen, leert hen respectvol naar elkaar te zijn en niet op te 
geven. Eigenschappen die ook buiten de sportwereld van 
pas komen. Zijn pupillen leverden in 2019 mooie prestaties, 
waaronder Nederlands kampioen, zilver op het ONK, twee keer 
brons op het Belgian Open, brons op het German open en 
zilver op het Austrian Open. Daarnaast werden twee van zijn 
talenten geselecteerd voor het EK. 

  Hein Leliveld  |  Voetbal  
Als trainer en coach van de heren selectie van sv ROAC heeft 
Hein Leliveld zijn bijdrage geleverd aan het succes van het 
eerste elftal. In de zomer van 2019 werd hij met zijn team kam-
pioen, waardoor zij promoveerden naar de 1e klasse zondag. In 
de eerste seizoenshelft van 2019-2020 wist het team goed mee 
te komen in de 1e klasse en stond het in de winterstop in het 
linker rijtje. 

  Stefan van Klink  |  Wielrennen  
In 2019 werd de Veense Stefan van Klink trainer en ploeglei-
der van de nieuwe damesopleidingsprofploeg Biehler. Een 
aantal van zijn wielrenners haalden uitstekende uitslagen. Zo 
mochten twee van zijn rijdsters deelnemen aan het Nederlands 
team op het WK (Demi Vollering (elite) en Leonie Bos (junior)). 
Daarnaast behaalde zijn rensters 1e, 2e en 3e plaatsen op de 
weg en de baan. In 2019 heeft hij voor de KNWU mede een 
trainingsapp ontwikkeld (Fondo). Met het behalen van het 
hoogste wielertrainer diploma hoopt hij komende jaren door te 
zetten naar een hogere profploeg.  

Sportcoach van het jaar



6

Sportploeg van het jaar

De genomineerden:

  vv Woubrugge Dames 1  |  Voetbal 
Dames 1 van vv Woubrugge leveren zowel in het veld als 
naast het veld mooie prestaties. In 2019 eindige het team 
in de top van hun competentie en was er ook succes in 
de beker. Het team wordt gekenmerkt door vriendschap, 
sportiviteit, wil om te winnen en de speelsters accepteren 
het fluitsignaal van de scheidsrechter. Daarnaast zorgen de 
dames ook voor sfeer tijdens de festiviteiten van de vereni-
ging, waar ze altijd van de partij zijn. 

  sv WVC Dames 1  |  Voetbal 
Het eerste team van WVC behaalde in 2019 een aantal 
mooie resultaten. Onder de vleugels van een nieuwe trai-
ner, waren zij in de eerste helft van de competentie (2019-
2020) ongeslagen. Ze werden winterkampioen en haalden 
daarmee een periodetitel binnen.

  sv ROAC Heren 1  |  Voetbal 
Als eerste team uit Kaag en Braassem ooit promoveerden 
de heren van sv ROAC in het seizoen 2018-2019 naar de 1e 
klasse zondag. In de winterstop van het seizoen 2019-2020 
stond het team in het linker rijtje. Zij wisten dus niet alleen 
te promoveren, maar ze lieten ook zien voetballend goed 
mee te kunnen doen in de 1e klasse. 
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De genomineerden:

  Colin Duivenvoorden  |  Schaatsen 
De uit Woubrugge afkomstige Colin werd in december 
2019 Nederlands kampioen schaatsen op de 3000m bij de 
junioren B in een persoonlijk- en baanrecord. Hij kwalifi-
ceerde zich daarmee voor de Landenwedstrijd Noorwegen, 
Duitsland en Nederland een week later. Ook hier won hij 
de 3000m in opnieuw een persoonlijk- en tevens wereld-
record, met een tijd van slechts 0,09 seconden boven het 
nationaal record van Koen Verweij.  

  
  Kyan l’Ami  |  Tennis 

De Veens Kyan is een tennistalent. In de ranking van 2019 
was hij nummer 64 van Nederland in de leeftijdscatego-
rie t/m 12 jaar. Hij werd dat jaar clubkampioen van TV 
Alkemade t/m 17 jaar, schreef de voorjaarscompetitie 1e 
klasse t/m 14 jaar op zijn naam en won diverse toernooien, 
waaronder in Leiden en Rotterdam. Zijn doel is om in de 
top 30 van Nederland te komen en daarvoor traint hij maar 
liefst zes keer per week. 

   Chloé Hoogendoorn  |  Inline / Schaatsen  
Chloé is een multitalent en doet aan schaatsen en inline 
skaten. In 2019 prolongeerde zij haar nationale titel op de 
‘One Lap’ bij het inline skaten en ze haalde een aantal maal 
het podium bij nationaal kampioenschappen schaatsen, 
waaronder goud op de Kortebaan en goud op de Lange-
baan Sprint. Ook nam ze tweemaal deel aan de Landen-
wedstrijd tussen Noorwegen, Duitsland en Nederland, 
waarvoor ze door Talent TeamNL was geselecteerd. Ook 
hier wist ze op alle afstanden het podium te halen. 

Sporttalent van het jaar
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Para-sporter van het jaar

De genomineerden:

  Patrick van Klink  |  Boccia 
Patrick speelt al jaren Boccia. In het seizoen ‘18/’19 werd hij 
voor de 6e keer op rij competitie kampioen en in novem-
ber ‘19 wist Patrick met het NK al zijn 8 wedstrijden te 
winnen. Hij werd ongeslagen Nederlands kampioen in de 
open klasse. Het seizoen ‘19/’20 begon hij heel goed en hij 
heeft als enige tot de winter zijn 9 wedstrijden gewonnen. 

 

  Gabriëlle van Driel  |  Coach CP Voetbal 
Gabriëlle richtte in 2019 het eerste team voor vrouwen 
met cerebrale parese (CP) en niet-aangeboren-hersenletsel 
(NAH) op. Deze wens kwam voort uit een persoonlijke ge-
beurtenis; een voetbalvriendin die door een hersentumor 
hersenletsel opliep. Gabriëlla ging aan de slag en zette een 
voetbalteam op. Een groot succes. He team traint struc-
tureel, doet mee aan internationale evenementen en de 
groep groeit nog steeds. 

  Jareth van der Weijden  |  Badminton 
Sinds 2018 traint de uit Woubrugge afkomstige Jareth 
mee in een talentengroep onder begeleiding van Ilse vd 
Burgwal (oud wereldkampioen rolstoel badminton). Hij 
gaat ieder toernooi af van het Para badminton. Hij heeft 
zichzelf in korte periode zodanig verbeterd dat hij in 2019 
in de heren staand klasse A mee mag spelen. In Nederland 
is dit voor hem het hoogst haalbare. Op het NK werd hij op 
dit niveau 5de bij het enkel spel en 3e bij het dubbelspel. 
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  Yoeri van Bostelen  |  Schaatsen 
Yoeri behaalde in 2019 meerdere persoonlijke- en club-
records. Hij behoort tot de top 5 van Nederland in zijn 
leeftijdsklasse. Deed mee aan het Nederlands Kampioen-
schap Langebaan en Marathon. En hij werd derde bij een 
internationale schaatswedstrijd in Inzell.  

 
  
  Owen van der Meer  |  Voetbal 

Owen is via DOSR en Alphense Boys bij Sparta terecht ge-
komen, waar hij in 2019 zijn tweede seizoen speelde. Afge-
lopen jaar werd hij met zijn team, jongens onder 14, 2e van 
de competentie achter AZ uit Alkmaar. Hij zat daarnaast in 
de voorselectie van het Nederlands team.

   Seth Oomen  |  Tafeltennis  
De in Roelofarendsveen woonachtige Seth gooit hoge 
ogen in het tafeltennis. In december 2019 won hij diverse 
toernooien. Zo won hij het toernooi welpen A Den Haag, 
het toernooi welpen A Tilburg, het internationaal toernooi 
Leuven (België), werd hij winnaar van de Nationaal Jeugd-
meerkampen welpen. Hij werd daarnaast 3e op het NK 
Welpen A single, en 1e op het NK Welpen A dubbel. Door-
dat hij het toernooi pupillen B (als welp) won, behaalde hij 
ook een A licentie bij de pupillen.

Aanmoedigingsprijs
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Sportverkiezing Kaag en Braassem 2019

Sponsoren bedankt! 


