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Zonderland, Bouwmeester en BAM-ploeg genomineerd voor award s 2011

didaat voor
RENZE LOLKEMA

TEEUWARDEN

-

Epke Zonder-

land, Marit Bouwmeester en de
BAM-schaatsers ziin de voornaamste kandidaten om de Friese awards zou te

winnen.

Tijdens het Sportgala Fryslân op
donderdag 15 maart in Heerenveen worden de winnaars van de
categorieën sportman, sportvrouw, sportploeg, gehandicapte

sporter, talent

en traditionele

Fryske sporter van

zol bekendge¡

maakt.
Maart 20l.l Gertjan VerbeekoverhandigtJorrit Bergsma van de BAM-formatie
de Friese sportpliis voor de bele ploeg van 2010. FoTo r-cllAN DE vRrEs

Turner Epke Zonderland uit
Heerenveen verdedigt zijn titel

van sportman van Friesland. Vorig iaar rekende hij af met schaatser Sven Kramer, ook al was die
olympisch kampioen geworden.
Dit jaar ip Kramer niet genomineerd, hij was in zon vooral herstellende van een blessure. Zonderland werd in december al gekozen tot sportman van Neder-

land. Hij is nu genomineerd
vanwege zijn Europese titel aan

Ronde van ltalië. Weening veroverde dat glanzende roze onder
meer door het winnen van een
loodzware bergetappe.
Het publiek kan nu via de website www.sportgalafryslan,nl kiezen wie ze de priis het meeste

gunt.

Bii de wouwen is Marit Bouwmeester (Warten) door de vakjury

kaple) die tweede werd op het WK
(Finn-klasse) en wielrenner Pieter
Weening (Harkema) die vier dagen in de roze trui reed tijdens de

Publiek kan
via website
keuzes maken

rmalig Sne-

lof van der

de rekstok.

De andere twee kandidaten
zijn zeiler Pieter-Jan Postma (Ter-

:

Iill

goud

in

olympisch
1996) als voornaamste

kandidaat naar voren geschoven.
Bouwmeester werd in december
wereldkampioene Laser in Aus-

tralië.

De schaatssters Ireen Wüst
(Heerenveen, wereldkampioene
allround, r5oom, 3ooom) en Margot Boer (Goingarijp, brons op
WK sprint) zijn eveneens genomineerd. In de categorie sport-

ploeg verdedigt BAM de eretitel
van 2o1o. Ook in zolwon BAM de
belangrijkste marathonprijzen.
Bovendien versloeg kopman forrit Bergsma aan het eind van het
jaar tot twee keer toe Sven Kramer in een rechtstreeks duel.
De concurrentie voor BAM be-

staat dit iaar uit twee nationale

shorttrackteams.

De

Oraniemannen en vrouwen werden Europees kampioen op de aflossing.
De schaatsers wonen vooral in
Heerenveen en omgeving.
Voor sporttalent 2oxkomen de
volgende drie atleten in aanmer-

king: iudoka Bernard Klijnstra
(Rotstergaast), schaatsster Antoi-

nette de Jong (Rottum) en turnster Lisa Top (Heerenveen).
De trofee voor gehandicapte
sporter van het jaar gaat naar

Sanne Bakker (Akkrum, volleybal), Daphne van den Broek (Hee-

renveen, basketbal) ofAliida Nor-

bruis (Ureterp, wielrennen).
Voor de Fryske sporter van 2o1r

zijn bij hoge uitzondering vier
personen naar voren geschoven:

fierljepper Bart Helmholt (pakte
het Nederlands record), Daniël
Iseger en Fenna Zeinstra (respec-

tievelijk koning en koningin op
de PC) en tot slot skûtsieschipper
Douwe Visser (voor de zesde keer

winnaar van de SKS-wedstrijd).

