Genomineerden Sportprijs Utrecht 2015
De nominaties voor de Sportprijs Utrecht 2015 zijn bekend. Wie worden de Utrechtse
sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sportcoach, sportvereniging en
sportvrijwilliger van het jaar? Tijdens de jaarlijkse Sportprijs Utrecht op woensdag 17
februari 2016 in de Jaarbeurs worden de winnaars bekendgemaakt. Vanaf 15 januari tot 9
februari kunnen Utrechters hun stem uitbrengen om mee te bepalen wie in de zeven
categorieën gaan winnen.
Utrechtse sport in het zonnetje zetten
De gemeente Utrecht en de VSU zetten tijdens de Sportprijs de Utrechtse sport, zowel top- als
breedtesport, op feestelijke wijze in het zonnetje. Het is hét moment om niet alleen sporters,
verenigingen en coaches, maar ook vrijwilligers, familie en vrienden voor hun prestaties te
bedanken.
Genomineerden Sportprijs Utrecht 2015
 Sportman: Lars van der Haar (veldrijden) | Kaj Hendriks (roeien) | Sander de Wijn (hockey)
 Sportvrouw: Inge Janssen (roeien) | Dafne Schippers (atletiek) | Amarens Genee (waterpolo |
Dagmar Genee (waterpolo) | Leonie van der Molen (waterpolo) | Vivian Sevenich (waterpolo |
Marloes Nijhuis (waterpolo)
 Sporttalent: Laura Aarts (waterpolo) | Ayman Abdelghani Idrissi (judo) | Riechedly Bazoer
(voetbal)
 Sportploeg: Kampong Dames 1 (zaalhockey) | Dames 1 van RUS (rugby) | Heren 1 van UZSC
(waterpolo)
 Sportcoach: Marieke Dijkstra (hockey) | Willem Wouter Gerritse (waterpolo) | Gijs Ronnes
(beachvolleybal)
 Sportvereniging: Kampong Wheely's (rolstoelhockey) | Synergo (korfbal) | USSV Softijs
(schaatsen)
 Sportvrijwilliger: Hans Galesloot (De Halter) | Bart Merkus (Zwaluwen Utrecht 1911)
Stem op uw favoriet!
Via www.sportprijs-utrecht.nl/stemmen kan tot 9 februari één stem per categorie worden
uitgebracht. De jury en het publiek verdelen ieder 100 punten onder de genomineerden. In iedere
categorie wint de genomineerde met de meeste punten de Sportprijs Utrecht 2015.
Jury
De onafhankelijke jury heeft de verschillende voordrachten en prestaties beoordeeld. De jury
Sportprijs Utrecht bestaat uit: Pim van Esschoten (namens de pers), Bert Kous (namens RTV
Utrecht), Marina van Huissteden-Kaspers (namens de breedtesport), Hans Spekman (oudwethouder sport en Utrechtse sportliefhebber) en Niels Kerstholt (oud-shortracker en Sportman
Utrecht 2014 namens de topsport).
Prijsuitreiking 17 februari
Op woensdag 17 februari 2016 worden op een feestelijke avond in de Jaarbeurs Utrecht de winnaars
gehuldigd in de verschillende categorieën. Ook worden op deze avond de winnaars van de Utrechtse
Sportfoto van 2015 bekendgemaakt.
Organisatie
De organisatie van de Sportprijs Utrecht is in handen van de VSU (Vereniging Sport Utrecht) in
opdracht van de gemeente Utrecht. Zie www.sportutrecht.nl
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