PERSBERICHT
Dafne Schippers en Niels Kerstholt winnaars Sportprijs Utrecht 2014
Dafne Schippers en Niels Kerstholt zijn woensdagavond 18 februari uitgeroepen tot
sportvrouw en sportman 2014 van de stad Utrecht. Dat gebeurde tijdens een feestelijke
avond in de Polar Zaal in het Media Plaza van de Jaarbeurs, georganiseerd door de VSU
(Vereniging Sport Utrecht) in opdracht van de gemeente Utrecht. Wethouder Paulus Jansen
opende de avond en reikte de prijs uit aan de Utrechtse Sportvereniging 2014.
Sportvrouw Dafne Schippers
Dafne Schippers prolongeerde haar eretitel in Utrecht en daarmee was ze de tweede atleet van Hellas,
na Rob Druppers in 1981 en '82, die twee keer op rij tot de beste werd uitgeroepen. Schippers werd
afgelopen jaar tweevoudig Europees sprintkampioene in Zürich, verbeterde vijf Nederlandse records en
werd Atlete van het Jaar in Europa. Voor haar al weer verleden tijd, Schippers is al weer volop bezig
met jaargang 2015, te beginnen met de EK indoor in Praag over enkele weken. 'Maar ik kan hier zeker
nog van genieten.'
Sportman Niels Kerstholt
Dat deed ook shorttracker Niels Kerstholt. Dubbel zelfs, zoals hij zei, omdat hij kort voor zijn
verkiezing in Utrecht hoorde dat het relayteam, waarmee hij de wereldtitel pakte, op dezelfde avond
tijdens het Sportgala Fryslân tot sportploeg van het jaar werd uitgeroepen. 'Echt heel gaaf. Als je
begint droom je er niet van om Sportman van Utrecht te worden. Maar juist nu,' aldus de onlangs
gestopte Kerstholt, 'is het prachtig om die prijs te krijgen.'
Sporttalent Roos Haarman
Roos Haarman werd Talent van het Jaar. De golfster uit Putten, die speelt voor Amelisweerd, kon niet
aanwezig zijn omdat ze in Spanje aan een toernooi deelneemt. De prijs werd in ontvangst genomen
door haar vader Rick, de man ook die zo'n zeven jaar geleden zijn dochter meenam voor haar eerste
golfrondje ooit. 'Roos staat niet zo graag in de belangstelling, maar in haar hart vindt ze dit
fantastisch, dat weet ik. Een enorme stimulans ook.'
Sportploeg UZSC
UZSC werd de Sportploeg van het Jaar na winst in de bekerfinale én de wedstrijd om de Supercup.
'Een bevestiging dat we goed bezig zijn,' aldus captain en international Roeland Spijker. 'Het zou mooi
zijn hier volgend jaar terug te komen, dan met de kampioensschaal.'
Top Judo Utrecht in de prijzen
Marcel Houtzager werd de Coach van het Jaar, vanwege zijn aandeel in de sportieve successen bij de
stichting Top Judo Utrecht, die ook de titel Sportvereniging van het Jaar in de wacht sleepte. 'Dat
Marcel zou winnen had ik wel een beetje gedacht, maar als club... nee, dat niet,' aldus voorzitter Hans
van der Sluijs van TJU. Trots en ook wat beduusd nam hij de prijs in ontvangst. Net als Anneke
Rothuizen van zwemclub Mobie Duck, die werd uitgeroepen tot Vrijwilligster van het Jaar. 'Ik ben een
beetje overdonderd,' zei ze.
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