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Jeugd 

 

Jeugd Sporter 

• Sven Pennings | BMX | FCC Wheels | Sven is Nederlands kampioen BMX boys 10, en daarna 6de bij de 

wereldkampioenschappen. En bovendien is hij Zuid-Nederlands kampioen geworden. Kortom hij heeft 

hard gewerkt om deze doelen te halen. En bovendien genomineerd als Sporttalent. 

• Bram van Heesch | Motorcross | Bram is Nederlands kampioen en Zuid-Nederlands kampioen 

motorcross in de klasse 65CC grote wielen, en ook genomineerd als Sporttalent. 

• Sophie van der Steen | Paardensport | De Kleine Hoefjes | Ongelofelijk knap dat Sophie al 3 keer achter 

elkaar Nederlands Kampioen is geworden. En zeker op deze leeftijd. Mede dankzij haar paard Yellow Boy, 

die haar al heel veel geleerd en Sophie heeft hem ook wat dingen kunnen leren. 

• Rebecca Broeren | Teakwondo | Chong Do Kwan | Rebecca traint er veel voor, en zij behaalt al 3 jaar op 

diverse onderdelen prijzen op het NK. Ze is zo enthousiast dat ze aan alle groepen van B.S. de Heijcant 

taekwondo les heeft gegeven tijdens de gym. 

• Anouk Langstraat | Hardlopen | Atletiek Helmond | Met weinig training kan Anouk nog steeds met de 

top van Nederland mee. Dit is een uitzonderlijke prestatie. Zij zet zich elke training en wedstrijd voor 

200% in. Er is veel respect voor haar doorzettingsvermogen. Een topper!! En ook genomineerd als 

Sporttalent. 

• Sophie van Aarle | Recurve | Landmans Unie | Sophie heeft al brons gewonnen op het NK Indoor 

Recurve, bij de dames 11-12 jaar. Ze is erg gemotiveerd, heeft veel potentie en is daarom ook gevraagd 

voor de Regionale jeugdselectie, met de beste 12 schutters uit Boxtel e.o. (Best, Liempde, Schijndel, Sint-

Michielsgestel en Eerde). En ook genomineerd als Sporttalent. 

Jeugd Sportploeg 

• Gemengd! Aspiranten | Honkbal | Starlights | Een team met jongens en meisjes (van 13-15 jaar), 

uitzonderlijk omdat honkbal in principe alleen voor jongens is. Na een stroef begin kon toch de 

kampioenvlag gehesen worden. Het team vormde een echte familie met ouders en de beide 

trainers/coaches. Voor allen was het onvergetelijk! 

• Team U14 | Basketbal | Schijndel | Het team U14 (tot 14 jaar) is kampioen geworden in hun klasse in de 

2e helft van seizoen 2018-2019 en als Team U16 alweer kampioen in de eerste helft van het seizoen 

2019-2020. Dit team is nu drie jaar samen en succesvol, onder meer door enthousiaste coaches! 

Jeugd met Beperking 

• Nena van Zutphen | Hockey | Geel-Zwart | Keepster van G-team, die er altijd voor gaat, zin of geen zin, 

toch staat ze haar mannetje als keepster, sportief, vrolijk en met power ......... en met veel gezelligheid! 

  



Jeugd Talent 

• Meiden Onder 11-1 | Voetbal | Blauw-Geel | Deze meiden Onder 11-1, seizoen 2018-2019, zijn zowel 

voorjaars- als najaarskampioen. Zij hebben ook de KNVB bekercompetitie in seizoen 2018 gewonnen. 

Sinds september 2018 hebben ze geen wedstrijd meer verloren. Ze spelen nu Onder-13 en zetten hun 

zegereeks voort. 

• Bram van Heesch | Motorcross | Bram is Nederlands en Zuid-Nederlands Kampioen Motorcross DMX 65 

CC grote wielen. Bram wist alle 13 DMX Motorcross wedstrijden 2019 op het podium te komen, waarvan 

7 maal op de 1e plek! Daarna won hij ook nog de Landelijke DMX motorcross finale in de klasse 65cc. 

• Elena Hambartsumian | Teakwon-Do | Chong Do Kwan | Elena is pas 1.5 jaar bezig met Taekwon-Do, pas 

10 jaar oud en al 2e van 28 deelnemers NK ITF Taekwon-Do 2019. Zij heeft enorme sportieve kwaliteiten 

en heeft meerdere prijzen op verschillende toernooien gewonnen. 

• Tessy van der Velden Jonkers | Paardensport | Rooise Ruiters en Ponyruiters | Tessy is op 9-jarige leeftijd 

maar liefst 2 keer Brabants Kampioen geworden met 2 verschillende pony's zowel op het onderdeel 

springen als dressuur. Een zeer unieke prestatie! Met haar pony Tiesto in de dressuur en met Tapas bij 

het springen. Voor schooltijd is Tessy al bezig met de verzorging van haar pony’s. 

• Lita van Weert | Schoonspringen| PSV Schoonspringen | Lita laat zien dat ze blijft groeien en ook in de 

hogere leeftijdscategorie steeds een podiumplek weet te pakken. In 2019 nam zij deel aan een heuse 

internationale wedstrijd (Ulla Klinger Cup) en dit jaar komt zij voor het eerst uit op de Eindhoven Diving 

Cup waaraan springers uit 19 landen meedoen. Ze springt daar zelfs 1 leeftijdscategorie hoger). 

• Anouk Langstraat | Hardlopen | Atletiek Helmond | Met weinig training kan Anouk nog steeds met de 

top van Nederland mee. Dit is een uitzonderlijke prestatie. Zij zet zich elke training en wedstrijd voor 

200% in. Er is veel respect voor haar doorzettingsvermogen. Een topper!! 

• Mees Broeren | Paardensport | Jan van Amstel | Mees is in 2019 in zijn paardensport 3 keer kampioen 

Springen van de kring Hart van Brabant geworden. Met zijn 9 jaar is hij hét talent van Schijndel. Oma is 

zjn grootste fan! 

• Sophie van Aarle | Recurve | Landmans Unie | Sophie heeft al brons gewonnen op het NK Indoor, 

Recurve, bij de dames 11-12 jaar. Ze is erg gemotiveerd en heeft veel potentie. Daarom ook gevraagd 

voor de Regionale jeugdselectie met de beste 12 schutters in Boxtel e.o. (Best, Liempde, Schijndel, Sint-

Michielsgestel en Eerde). 

• Rob van Hedel | Handboogschieten | Doele Concordia Welvaren | Rob is nog maar 2 jaar bezig en nu al 

Rayon kampioen 25 meter 1 pijl bij de Aspiranten. Hij is nog jong (12 jaar), heeft veel talent en is 

ambitieus. 

• Sven Pennings | BMX | FCC Wheels | Sven gaat voor 110% om prof BMX-er te worden met als doel de 

Olypische Spelen! Sven is Nederlands kampioen BMX boys 10, en daarna 6de bij de 

wereldkampioenschappen. En bovendien is hij Zuid-Nederlands kampioen geworden. Kortom hij werkt 

hard om zijn doelen te halen. 

Jeugd Vrijwilliger 

• Shakira de Groot | Handboogschieten | Landmans Unie | Shakira helpt de jeugdtrainer met de 

jeugdtrainingen. Ze begeleidt de opkomende jeugd en zorgt ervoor dat de schiethal helemaal schoon is 

na afloop van de training. Ze is zelf ook erg fanatiek en heeft een tijdje mee mogen trainen bij de Rayon 

selectie. Hierin zitten de 12 beste schutters van Brabant 
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Volwassenen 

 

Sporter 

• Sjoukje van den Boom | Atletiek | De Keien | Om haar hoofd leeg te lopen toen zij borstkanker had op 27 

jarige leeftijd is Sjoukje gaan hardlopen. Zij bleek een talent te zijn en inmiddels ook kampioen. Haar 

familie en vrienden zijn super trots op haar. 

• Roel Janssen | Zwemmen | Argo | Roel is een erg gedreven zwemmer die het ook aan durft om met zijn 

zwemtalent te experimenteren. Eerst met Openwater zwemmen en 2018 zocht hij de limieten op bij het 

‘ijszwemmen’. Hij valt vrijwel altijd in de prijzen en bij het Openwater zwemmen zelfs de hoogste trede 

op het podium. 

• Joey van Doorn | Petanque | Wij Liggen | Joey heeft het afgelopen jaar het NK Doubletten gewonnen en 

bovendien zich geplaatst voor het EK petanque dit jaar. Joey is een topspeler, speelt op het hoogste 

niveau, nationaal en internationaal, en is nog jong (26 jaar). Hij is een 'uithangbord' voor onze sport zoals 

met Jeu de Boulesbars. 

• Peter van den Bergh | Handboogschieten | Landmans Unie | Peter is Nederlands Kampioen op de 25 

meter, en hij heeft 2x mee mogen doen met het Nederlands Team tegen België in 2019. Daar won hij 

bovendien de 'Kamp der Kampioenen, een strijd van de beste Belg tegen de beste Nederlandse schutter. 

• Marleen Buitenhuis | Schermen | Porthos | Marleen heeft voor alle Nederlandse titels sabelschermen 

goud behaald. Dit jaar richt zij zich op Boedapest en Madrid. Haar ambitie is deelname aan de 

Olympische Spelen 2024. 

• Annemieke Bekkering | Zeilen | Annemieke is samen met haar zeilpartner Anette Duetz het eerste team 

dat twee keer een wereldtitel wint in de 49erFX. Dat is heel bijzonder. Over twee maanden zal ze de titel 

alweer verdedigen op het WK 2020 in Melbourne en daarna de Olympische Spelen! 

Sportploeg 

• Erp team 1 | Voetbal | Erp | Dit team heeft een geweldige prestatie geleverd door te promoveren naar 

de 1ste klasse KNVB, en vooral doordat nagenoeg alleen met lokale spelers werd gespeeld. 

• Rooi team 1 | Korfbal | Rooi | Op het veld is dit team gepromoveerd naar de topklasse, en nu staan ze in 

de zaal bovenaan in de hoofdklasse zaal dameskorfbal. 

• Cor van der Heijden & Eric Markgraaff | Judo | Dai-Ippo | Het judo kata duo bestaande uit Cor van der 

Heijden en Eric Markgraaff hebben al vanaf 2013 steeds een podiumplaats weten te behalen op het 

Nederlands Kampioenschap Kodokan Goshin Jutsu. 

• Recurve team 1 | Handboogschieten | Landmans Unie | Naast het behalen van het brons op het NKl in 

de B-klasse, heeft dit team promotie gemaakt naar de Ere-klasse. Daar doen ze lekker mee en zijn nu al 

regionaal kampioen geworden. 

• Rooi Heren 1 | Volleybal | Rooi | Dit team is gepromoveerd naar de 1e klasse. Een nieuw, getraind of 

beginnend lid, mag vrijwel direct meespelen. Ze trainen senior en jeugdteams, zitten in commissies, 

organiseren toernooien zoals Beachvolleybal, zijn scheidsrechter, bestuurslid en zelfs voorzitter. Voor de 

club dus heel waardevol. 

  



Sporter met Beperking 

• Jimmy Vorstenbosch | Voetbal | VV Boskant | Jimmy is 19 jaar en heeft 3 niertransplantaties ondergaan. 

Met 9 anderen heeft hij het NL transplantatie voetbalteam opgezet, dat zilver heeft gewonnen bij de 

World Transplant Games in Newcastle. Daarna heeft Jimmy in het ziekenbed gelegen, nu gaat het weer 

beter. 

• Riens van Raaij | Tennis | Skinlo | Een toonbeeld voor sporters met een beperking die nooit opgeven. 

Naast zijn eigen rolstoeltennis prestaties (9e plaats Nationaal), stimuleert hij al 22 jaar jong en oud om te 

blijven sporten en bewegen. Hij is een ‘spin in het web’ voor Uniek Sporten! 

• Tom Monaghan | Handboogschieten | Landmans Unie | Tom is erg fanatiek en schiet in alle disciplines 

mee (indoor, outdoor en 25 meter). Outdoor is de meest lastige afstand; hier wordt geschoten op 70 

meter. In 2019 pakte Tom het zilver op het NK. 

Vrijwilliger 

• Broer (Martien) Voets | Voetbal | Rhode | Met zijn 82 jaar nog steeds sportief actief. Al vanaf zijn 18e 

naast voetballer ook vrijwilliger, trainer, coach en scheidsrechter. De laatste 10 jaar als trainer F-jes op 

woensdagmiddag en actief in alles voor de jeugd. Vele Rooise families hebben alle drie de generaties 

training van hem gehad. 

• Matthieu van den Manacker | Hockey | Geel-Zwart | Omdat hij er altijd is voor het G-team, en niet 

alleen voor het sporten maar ook vóór en na het sporten!!!! 

• Frans van Brederode | Zwemmen | LGSV | Frans is vrijwilliger bij Lichamelijk Gehandicapten 

Sportvereniging Veghel, en elke zaterdagochtend helpt hij gehandicapte zwemmers zo nodig met een lift 

het water in. De lift bouwt hij telkens op en ruimt het ook weer op. Dit doet hij al 20 jaar lang, hij slaat 

geen zaterdag over! 

• Marij van Erp | Voetbal | Rhode | Marij is al vele jaren een actieve vrijwilliger voor de kleinste jeugd. Op 

zondag geeft ze de pupil van de wedstrijd de dag van zijn/haar leven. Ook organiseert ze veel 

evenementen waaraan alle voetballertjes plezier beleven. En door haar lopen al onze voetballers/sters in 

een mooi voetbaltenue. 

• Toon van Asseldonk | Tafeltennis | TTCV | In 2019 is een verduurzaming van de accommodatie door 

vrijwilligers uitgevoerd, met Toon als de grote animator. Hij bereidt voor, organiseert en gaat voorop bij 

de uitvoering. Eerder werd een renovatie van de keuken en kleedkamers werd geklaard dankzij de 

tomeloze inzet van Toon. 

• Ann en Wim Ketelaars | Langlauf | Bedaf | Ann en Wim hebben een tomeloze inzit voor Langlauf 

vereniging Bedaf als bestuurslid en trainers. In combinatie met hun eigen sportieve prestaties hebben ze 

een grote waarde voor de club. 

• Willem Branten | Zwemmen | Argo | Willem staat aan de wieg van het G-zwemmen in Sint-Oedenrode. 

In 2018 is dit ondergebracht in de zwem- en waterpolovereniging van Argo. Hierdoor heeft het G-

zwemmen binnen de samenleving een vaste plaats gekregen. In 2019 heeft Willem Branten afscheid 

genomen als karttrekker. 

• Wim Vermeulen | Walking Sports | Wim heeft in twee jaar tijd de Walking Sports van de grond 

getrokken, gestart in 2018 bij Avanti'31 met Walking Football. Wim heeft hier ongelooflijk veel tijd, 

energie en overredingskracht in gestoken. Nu is er ook het Walking Hockey en Korfbal in Schijndel en het 

Walking Football bij Rhode. 

• Henk Kanters | Tennis | De Krekel | Henk was jaren PR functionaris van het tennispark en de Veghelse 

Tennis Kampioenschappen. Hij is ruim 25 jaar voorzitter van de commissie die de recreatie toernooien 

organiseert en weet iedere keer sponsoren te vinden. Al vanaf de oprichting is hij een zeer verdienstelijk, 

kritisch maar altijd betrokken lid. 

• Piet Heesakkers | Handboogschieten | Landmans Unie | Piet is bijna dagelijks op de club te vinden. Bij 

alle wedstrijden is hij de "director of shooting", verantwoordelijk voor de veiligheid en houdt hij de 

schiettijden nauwkeurig in de gaten. Hij is zelf nog steeds erg fanatiek als schutter en wil geen enkele 

clubwedstrijd missen. 

• Francy Hellings | Dansen | Turondo Dance |  Francy is in 2019 precies 30 jaar trainster bij Turondo 

Dance! Ze heeft een hele grote waarde voor de vereniging en voor de dansers. Zij hopen nog lang een 

beroep op haar te kunnen doen! 


