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Op 11 december keerden de zwemmers terug van het WK ( in Durban) voorzien van 8 
medailles. Marion Nijhof, Mirjam de Koning en Chantal Boonacker waren verantwoordelijk 
voor deze oogst. Daarnaast zwom Gert-Jan Schep een nieuw Europees record op de 200 
meter wisselslag (2.35.83). Meer over de zwemmers en hun prestaties op het WK kun je 
vinden op de nieuws site van NebasNsg. (www.nebasnsg.nl).  
  
December is de maand van het grote omzien en eren. Ook de sporters ontkomen niet aan dit 
gebruik. Velen zullen in hun eigen woonplaats ook tot de genomineerde sporters van het jaar 
behoren. Onderstaand een overzicht van de nominaties voor het NOC*NSF Sportgala 2006. 
  
Natuurlijk vallen er ook al nominaties voor de Paralympische Spelen van Beijing 2008 te 
noteren. Het overzicht van deze Paralympische nominaties kun je ook in deze nieuwsbrief 
lezen. 
  
Tot slot willen wij jullie erop wijzen dat ons e-mail adres is gewijzigd. 
Het nieuwe e-mailadres is: info@stg-nsc.nl 
  
Nominaties NOC*NSF Sportgala 
  
Op 4 december 2006 is bekend geworden welke sporters zijn voorgedragen als Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg en Gehandicapte Sporter van 2006, alsmede de Coach van het Jaar. 
De Nederlandse sportjournalistiek heeft de volgende sporters en coaches genomineerd. 
  
Nominaties in willekeurige volgorde: 
  
Gehandicapte Sporter van het jaar 2006: 
  
Pieter Gruijters (39) werd op het WK in Assen wereldkampioen op zowel het onderdeel 
speerwerpen als op de vijfkamp. Gruijters gaf beide titels nog meer glans met twee 
wereldrecords. En passant behaalde hij bij het kogelstoten ook nog een zilveren medaille.  
  
Esther Vergeer (25) bleef ook in 2006 de onbetwiste nummer 1 van de wereld in het 
(vrouwen)rolstoeltennis. De in november tot (officieus) wereldkampioene gekroonde 
Woerdense voerde het hele jaar de wereldranglijst aan, won al haar wedstrijden en 
internationale toernooien en legde in mei met het Nederlands damesteam beslag op de World 
Team Cup. 
  
Robin Ammerlaan (38) sloot in 2006 voor het eerst het jaar af als aanvoerder van de 
wereldranglijst in het rolstoeltennis. Mede door winst in de finale van het (officiële) WK in 
november in Amsterdam bleef Ammerlaan de Japanner Shingo Kunieda, uitgerekend zijn 
eigen dubbelpartner, voor.  



 
  
Sportman van het jaar 2006: 
 
Theo Bos (23) won bij het wereldkampioenschap baanwielrennen, in april in Bordeaux, twee 
titels. De Hierdenaar won in de finale van het onderdeel sprint in twee heats van de Schot 
Craig Maclean. Ook bij het keirin was Bos een klasse apart. In de finale reed hij onbedreigd 
naar het goud.  
  
Bob de Jong (30) won op de Spelen van Nagano 1998 zijn eerste Olympische medaille, zilver 
op de 10.000 meter. Na een teleurstellend optreden op de Spelen van Salt Lake City in 2002, 
won de schaatser afgelopen winter na acht jaar het felbegeerde Olympisch goud op de 10.000 
meter in Torino in een nieuw persoonlijk record: 13.01.57.  
 
Bram Som (26) werd in augustus in het Zweedse Göteborg na een zinderende race Europees 
kampioen op de 800 meter. In de laatste ronde werd de inwoner van Arnhem nog ingesloten, 
maar de atleet knokte zich letterlijk naar de overwinning in een tijd van 1.46.56. Som werd 
zelfs nog even buiten de baan geduwd maar liet zich niet afstoppen en snelde alsnog naar het 
goud. 

 
Sportvrouw van het jaar 2006: 
 
Marianne Vos (19) is een alleskunner op de fiets. In januari 2006 werd ze in Zeddam 
wereldkampioene veldrijden bij de elite-dames en later in het jaar veroverde de inwoonster 
Babyloniënbroek op de weg achtereenvolgens de nationale titel bij de elite-dames, de 
Europese titel (onder de 23 jaar) en als klap op de vuurpijl het wereldkampioenschap bij de 
elite-dames.  
  
Ireen Wüst (20) uit Goirle brak definitief door met een gouden plak op de Olympische 
Spelen van Torino op de 3.000 meter. In een indrukwekkende race liet de destijds 19-jarige 
schaatsster onder meer Renate Groenewold en Anni Friesinger achter zich. Op de 1.500 meter 
won ze ook nog eens brons. Daarnaast was er tevens een derde plaats op het EK Allround. 
  
Lornah Kiplagat (32) werd in oktober wereldkampioen op de weg (20 kilometer) en in 
december 2005 goud op het EK cross. De langeafstandsloper won voorts in april WK-zilver 
op de lange cross country en daarnaast vestigde ze wereldrecords op de 20 kilometer en 10 
Engelse mijl. Tevens was er nog een Europees record op de 15 kilometer.  
  
  
Sportploeg van het jaar 2006: 
 
De Nederlandse hockeydames hebben in september voor het eerst in 16 jaar de wereldtitel 
veroverd. De ploeg van Marc Lammers won in de finale van het WK in Madrid met 3-1 van 
Australië. Aanvoerster Minke Booij werd ook nog eens verkozen tot beste speelster van de 
wereld.  
  
De Nederlandse springploeg, bestaande uit Piet Raymakers, Jeroen Dubbeldam, Albert Zoer 
en Gerco Schröder, won tijdens het WK in Aken voor het eerst in de geschiedenis het 



teamgoud. Het leverde de equipe van bondscoach Rob Ehrens alvast een nominatie op voor de 
Olympische Spelen van Beijing 2008. 
  
Het Nederlands voetbalelftal onder de 21 jaar heeft in mei 2006 geschiedenis geschreven op 
het EK in Portugal. De ploeg van bondscoach Foppe de Haan won het toernooi door in de 
finale Oekraïne met 3-0 te verslaan. Jong Oranje had nog nooit eerder een titeltoernooi 
gewonnen. 
  
Coach van het Jaar 2006: 
Gerard Kemkers is coach van de succesvolle TVM-schaatsploeg. Bij de Spelen van Torino 
wonnen vijf van zijn pupillen (Ireen Wüst, Renate Groenewold, Erben Wennemars, Sven 
Kramer en Carl Verheijen) een of meerdere Olympische medailles.  
  
Frank Rijkaard won met de voetballers van FC Barcelona voor het tweede 
achtereenvolgende jaar de Spaanse landstitel, maar vooral de winst in de Champions League 
werd uitgebreid gevierd in Catelonië. Marc Lammers is coach van de Nederlandse 
hockeydames die in september voor het eerst in 16 jaar de wereldtitel pakten. De ploeg won in 
de finale van het WK in Madrid met 3-1 van Australië.  
  
Donderdag 21 december aanstaande zendt de NOS vanuit de RAI in Amsterdam het 
NOC*NSF Sportgala uit. De verkiezing van de sporthelden vindt evenals vorig jaar live 
plaats. De aanwezige topsporters in de RAI zullen via een stemkastje uiteindelijk beslissen 
welke sporters het podium mogen betreden om de prestigieuze ‘Jaap Eden’ in ontvangst te 
nemen en de bondscoaches bepalen wie de Coach Award krijgt. Sporters en coaches die 
hebben aangegeven op de dag zelf niet aanwezig te kunnen zijn, krijgen de mogelijkheid om 
enige dagen tevoren hun stem digitaal (via www.sport.nl) door te geven. 
  
5 Paralympische nominaties voor Beijing 2008 
  
NOC*NSF heeft de volgende sporters genomineerd voor de Paralympische Spelen die in 
september 2008 in Beijing plaatsvinden.  
  
Boman Hommes, bankdrukken, categorie 48 kg 
Boman Hommes is genomineerd op basis van zijn 6e plaats in de categorie 48kg tijdens het 
WK van 1 tot en met 12 mei in Pusan / Zuid Korea.  
  
Sabine Peters, dressuur Individueel, Grade IV 
Sabine Peters is genomineerd op basis van haar 3e plaats in de klasse Grade IV individueel 
indoor op de internationale competitie van 28 september tot en met  
1 oktober in Moorsele, België.  
  
Kelly van Zon, tafeltennis enkelspel, klasse 6 
Kelly van Zon is genomineerd op basis van haar 2e plaats tijdens het WK van 23 september 
tot en met 1 oktober in Montreux, Zwitserland.  
  
Team Tonnie Heijnen / Ronald Vijverberg, tafeltennis team, klasse 9/10 
Team Tonnie Heijnen is genomineerd op basis van de 4e plaats tijdens het WK van 23 
september tot en met 1 oktober in Montreux, Zwitersland. 
 
  



Damesteam Zitvolleybal, zitvolleybal 
Het Dames Zitvolleybalteam  is genomineerd op basis van het behalen van de eerste plaats 
tijdens het WK dat plaatsvond van 17 tot en met 25 juni in Roermond.  
  
Meer informatie over de Paralympische spelen kunt u vinden op www.beijing2008.cn en op 
www.paralympic.org. 
  
Meer informatie over de normen en limieten kunt u vinden op  www.sport.nl. 
  
Nederlands CP-Voetbalteam genomineerd voor Beijing 2008 
  
NOC*NSF heeft het Nederlandse CP-Voetbalteam genomineerd voor de Paralympische 
Spelen die in september 2008 in Beijing plaatsvinden.  
  
De  nominatie van het CP-Voetbalteam is de eerste Paralympische nominatie in aanloop naar 
de Spelen van 2008. De voordracht van de KNVB, op basis van het behalen van de derde 
plaats op de Europese Kampioenschappen, is hiermee gehonoreerd. Het Europees 
Kampioenschap CP-Voetbal vond plaats van 19 tot en met 29 juli in het Ierse Dublin.  
  
Tijdens dit EK gingen alleen de grootmachten Oekraïne en Rusland (respectievelijk plaats één 
en twee) het team van coach Tom Langen voor.  
  
Meer informatie over het CP-Voetbalteam kunt u vinden op www.knvb.nl. 
Meer informatie over de normen en limieten kunt u vinden op  www.sport.nl. 
  
Wij feliciteren alle genomineerden met hun uitverkiezing. 
 
Tenslotte wensen wij iedereen, die wij in de komende tijd niet in persoon ontmoeten, 
gelukkige feestdagen en een goed 2007. 
  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters 
  
  
 


