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’Dankzij Groninger
Sportgala heb ik
meer naam gekregen’
Uitgegroeid van een bescheiden verkiezing tot een feestelijk, provinciaal evenement
Door Chantal Bakker
Groningen Sport is passie en emotie. En dat moeten alle aanwezigen
van het Groninger Sportgala ook
(mee)beleven, zegt Linda Nijboer.
Zij is namens Huis voor de Sport
Groningen druk met het vormgeven van het evenement, dat 16 december plaatsvindt in MartiniPlaza. Welke topsporter treedt er in de
voetsporen van de Sportvrouw
2012: Ranomi Kromowidjojo? En
welke vereniging wint de prijs voor
Sportheld 2013?
Het Groninger Sportgala wordt al
meer dan 20 jaar georganiseerd
door Huis voor de Sport en is van
een bescheiden verkiezing uitgegroeid tot een feestelijk, provinciaal
evenement. "Doel van het gala is
topsport onder de aandacht brengen bij een breed publiek en topsporters uit onze regio te eren voor
hun prestaties. We hopen dat deze
verkiezing ze ook motiveert om in
de toekomst tot grote prestaties te
komen."
Ruim voor het gala worden door
een sportcommissie de nominaties
voor de titels Sportman/Sportvrouw 2013, Sportploeg 2013, Talent van het Jaar en de Provinciale
Sportprijs bekendgemaakt . Kogelslingeraarster Eva Reinders
werd vorig jaar Sporttalent van het
Jaar. "Het was een prachtige avond",
zegt zij. "Het geldbedrag dat ik won,
is dit jaar gebruikt om wedstrijden
in het buitenland te financieren. De
Talentprijs heeft mij enorm gemotiveerd maar zorgde ook voor extra
druk. Het duurde even voor ik me
realiseerde dat de Talentprijs een
beloning voor je prestaties is en dat
ik niet telkens hoef te bewijzen dat
ik die prijs waard ben. Dankzij de
Talentprijs heb ik meer naam gekregen."
Voor het derde opeenvolgende
jaar wordt ook de prijs ’Sportheld
2013’ uitgereikt. "Waar vorige jaren
het accent lag op vrijwilligers die
iets bijzonders voor hun sportvereniging hadden betekend, roepen
we dit jaar verenigingen op zich
voor te dragen voor nominatie. Een
commissie kiest drie genomineerden waar gedurende de campagneperiode op kan worden gestemd.
De winnaar wordt tijdens het gala

tot ’Sportheld 2013: de vereniging
van het jaar’ gekroond.
Ook de gehandicaptensport
krijgt tijdens het gala speciale aandacht. Nijboer: "Vanuit onze maatschappelijke functie is het onze
taak om aangepast bewegen en gehandicaptensport op de kaart te
zetten. Daarom is Huis voor de
Sport een samenwerking aangegaan met Fonds Gehandicaptensport. Zo kunnen we deze taak extra kracht bij zetten. Wij vinden bovendien dat gehandicapte topsporters uit onze regio een podium
verdienen tijdens het Sportgala."
De gala-avond begint met een
partnerdiner voor ongeveer 200
partners en gasten. "Aansluitend
volgen de prijsuitreikingen, worden show en entertainment verzorgd en wordt teruggeblikt op de
topprestaties van Groninger sporters. Tijdens de cooling down kan
met een hapje en drankje nagepraat worden over de avond."
Hoewel het Groninger Sportgala
al jaren bestaat, is het geen vanzelfsprekendheid. "Het is elk jaar een
uitdaging om partners te vinden
die willen investeren in het gala.
Gelukkig zijn er veel partijen, zoals
de provincie, gemeente en partners
binnen het bedrijfsleven, die dit
podium voor sporters uit de regio
een warm hart toedragen." Ook onderwijsinstelling
Noorderpoort
ondersteunt het gala. "Sport- en talentontwikkeling zijn heel belangrijk", zegt Harry Bouma namens
Noorderpoort. "Wij proberen onze
studenten en medewerkers zoveel
mogelijk te laten sporten omdat we
daar met z’n allen beter van worden. Het sportgala is hét podium
voor provinciale toppers en op hen
mogen we best trots zijn."

Huis voor de Sport Groningen is
partner van Sportplein Groningen.
Dit is een samenwerkingsverband
van negen provinciale partners op
het gebied van sport en bewegen.
Nominaties voor het Groninger
Sportgala worden volgende week
bekend gemaakt. Stemmen kan
vervolgens via www.hvdsg.nl.
Winnaars van vorig jaar zijn Ranomi Kromowidjojo (Sportvrouw),
Bobsleeteam Van Calker (Sportploeg), Eva Reinders (Sporttalent),
IJsvereniging Groningen (Provinciale Sportprijs) en Wim Staal
(Sportheld).

Ð Kogelslingeraarster Eva
Reinders werd
vorig jaar
Sporttalent
van het Jaar.
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