Nominaties Sportgala 2019
Genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar 2019
Sifan Hassan
Sifan Hassan (26) is tijdens het WK atletiek dé ster van de Nederlandse afvaardiging. Op de tweede
dag van het toernooi in Doha schrijft ze, mede dankzij een sublieme versnelling aan het eind van haar
race, de 10.000 meter op haar naam. Maar daarmee is de koek nog niet op. Een week later staat Sifan
opnieuw op de hoogste trede van het podium. Ook op de 1500 meter is zij de beste. Haar 3.51,95 is
een Europees record. Hiermee is Sifan de eerste atleet die de 1500 en 10000 meter weet te winnen op
een WK. Bovendien is ze de eerste Nederlandse deelnemer die tweemaal goud wint op een WK.
Suzanne Schulting
De vetste titel ooit. Zo noemt Suzanne Schulting (22) haar allroundtitel op de WK shorttrack. Dat
gebeurt in maart, in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Suzanne is de eerste Nederlandse die zich zo mag
noemen. Het is een bekroning op een magische winter, waarin zij de ene na de andere hoofdprijs
binnenhaalt. Een winter die begint op het ijs in Dordrecht, waar ze voor eigen publiek driemaal
Europees goud wint. In Sofia slaat ze opnieuw toe. Niet alleen is Suzanne daar de beste allrounder, ook
is ze een klasse apart op de 1000 meter. Op de 500 meter pakt ze brons.
Annemiek van Vleuten
Meer dan 100 kilometers. Alleen. Op de fiets. Tijdens een wereldkampioenschap. En met succes.
Zaterdag 28 september is de dag van Annemiek van Vleuten (37). De wielrenster uit Wageningen die
haar leeuwenhart toont door een solo uit te voeren die zijn weerga niet kent. In het Engelse Harrogate
slaat ze vroeg in de race een gat dat onoverbrugbaar blijkt te zijn. Een unieke krachtsinspanning in de
mooiste wedstrijd van het jaar. En passant pakt ze in Engeland ook brons op de tijdrit. Niet te
vergeten: Vleuty wint in 2019 ook de Giro Rosa, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi.
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Genomineerden voor Sportman van het Jaar 2019
Virgil van Dijk
Voetballer Virgil van Dijk (28) kent een bewogen jaar. Met zijn club Liverpool wint Van Dijk de
prestigieuze Champions League. Tijdens het hele toernooi laat de boomlange verdediger zien dat zijn
team op hem kan bouwen. Altijd rustig, geen fratsen. Ook in Oranje presenteert de aanvoerder zich als
een betrouwbare kracht. In november plaatst hij zich met het team voor het EK, het eerste
eindtoernooi sinds het WK 2014. Ook wordt Van Dijk gekozen tot Europees voetballer van het jaar, ten
faveure van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. In de verkiezing voor wereldvoetballer van het jaar
behoort Van Dijk tot de drie genomineerden, maar moet hij de eer aan Messi laten.
Mathieu van der Poel
Geef je Mathieu van der Poel (24) een fiets, dan weet je dat hij er dingen op kan die anderen niet
kunnen. Dat heeft Van der Poel dit jaar tentoongesteld. Hij wordt Europees kampioen mountainbike en
veldrijden én wint de wereldtitel in het veldrijden. Het WK mountainbike laat Mathieu aan zich voorbij
gaan omdat hij zich wil concentreren op de weg. Met overwinningen in Dwars door Vlaanderen én de
Amstel Gold Race laat hij zien ook daar aanleg voor te hebben. Een alleskunner.
Max Verstappen
Al vier jaar op rij beklimt Max Verstappen (22) het Formule 1-podium op verschillende circuits. Hij staat
dit jaar bij drie Grands Prix op het hoogste treetje: in het door Nederlandse fans oranjegekleurde
Oostenrijk, na een race onder lastige omstandigheden in Duitsland en na een magistrale winst in
Brazilië. Regelmatig laat hij zijn supporters genieten van spectaculaire inhaalacties. Behalve de
gewonnen races haalt de rijder van Red Bull Racing ook een tweede plaats in Hongarije en in Abu
Dhabi en is hij goed voor de derde plek bij de grote prijzen van Australië, Spanje, Singapore en de
Verenigde Staten. Door deze goede klasseringen eindigt Max het seizoen met de derde plek in het
wereldkampioenschap over 21 races. Dat belooft wat voor de komende jaren!
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Genomineerden voor Sportploeg van het Jaar 2019
AFC Ajax mannen
Indrukwekkend voetbal, goede teamspirit en mooi samenspel. Dit is een samenvatting van het jaar van AFC
Ajax. In 2019 laat Ajax zien dat ze zich prima kan meten met de wereldtop. Met een halve finaleplaats in de
Champions League als hoogtepunt. Het jonge team, met onder andere Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en
Donny van de Beek is dé sensatie van het grote voetbalspektakel. Nationaal bewijzen de mannen ook de
besten te zijn, met de 34e landstitel, de beker en de Johan Cruijff-schaal. Ajax laat Nederland en de wereld
zien dat je met fraai en aanvallend voetbal mooie prestaties kunt leveren.
Nederlandse handbaldames
De Nederlandse handbalvrouwen behoren al jaren tot de wereldtop. Sinds 2015 wordt op elk groot
internationaal toernooi minimaal de halve finale behaald. Geen enkel ander land slaagt daarin. In december
2018 verovert de ploeg brons op het Europees kampioenschap in Frankrijk. Daarna lijkt het tij te keren:
bondscoach Helle Thomsen stapt op en wordt vervangen door de Fransman Emmanuel Mayonnade. Ook
sterspeler Nycke Groot, door velen gezien als beste speelster ter wereld, stopt bij TeamNL. Maar op het WK
in Japan blijkt de grote kracht van onze handbalsters: ze staan er als het echt moet. Na een tegenslag komt
de ploeg sterker terug. Handbalgrootmachten Noorwegen en Rusland moeten er aan geloven. En in een
bloedstollende finale wordt ook Spanje verslagen. Voor het eerst in de historie zijn de Nederlandse
handbalsters wereldkampioen.
Roeien mannen dubbelvier
De roeiploeg van de mannen dubbelvier zorgt met hun prestaties voor een indrukwekkend jaar. Afgelopen
zomer worden Koen Metsemakers, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersman en Tone Wieten met een geweldige
EK-finale Europees kampioen. Twee maanden later worden de heren in Oostenrijk met overmacht
wereldkampioen. Een prestatie die sinds 1989 niet meer vertoond is bij de mannen dubbelvier. Daarnaast
maken ze grote kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio en zijn ze daar ook groot favoriet
voor een van de medailles.
Baanwielrennen mannen teamsprint
De Nederlandse baansprinters winnen dit jaar alles wat er te winnen valt. In februari verdedigen Roy van
den Berg, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hun wereldtitel in Polen. Daar mogen de
heren wederom de regenboogtrui aantrekken. Ook op de European Games in Minsk is het team, dan met
Nils van ’t Hoenderdaal in de gelederen, de beste. Daarnaast wordt het kwartet in oktober in Apeldoorn op
overtuigende wijze Europees Kampioen. Wereld- en Europees kampioen Nederland ligt op koers voor de
Olympische Spelen in Tokio. Momenteel zijn ze trotse koploper in de Team Sprint Olympic Ranking. De beste acht landen kwalificeren zich op 1 maart 2020 en gaan in de zomer de Olympische strijd met elkaar aan.
Nederlands vrouwenvoetbalelftal
Het schrijven van geschiedenis is op het lijf van de Oranje voetballeeuwinnen geschreven. De regerend
Europees kampioen wordt deze zomer tweede op het WK in Frankrijk. Een prestatie om heel erg trots op te
zijn, want die kwam niet vanzelf aanwaaien. De Oranje Leeuwinnen plaatsen zich pas voor de tweede keer in
de geschiedenis voor het WK. Na een spannende groepsfase en halve finale verliezen de vrouwen in de
finale maar nipt van grootmacht Amerika. Met het zilver gaat aankomende zomer een grote droom in
vervulling; kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio is een feit. En ook daar zijn de Oranje
Leeuwinnen een van de favorieten voor een medaille!
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Genomineerden voor Paralympisch Sporter van het Jaar 2019
Diede de Groot
Diede de Groot, 22 jaar, staat al een aantal jaar aan de wereldtop van het rolstoeltennis. Ook dit jaar
staat ze als nummer 1 op de wereldranglijst. Het verkiezingsjaar begint ze met goud op de Masters, in
december 2018. Daarna wint ze bijna alle Grand Slams; ze schrijft de Australian Open, Roland Garros
en de US Open op haar naam. Alleen op Wimbledon moet Diede genoegen nemen met het zilver.
Samen met Aniek van Koot verovert ze de dubbeltitels op alle vier de Grand Slams. Tenslotte wint ze
met het Nederlands team ook de World Team Cup 2019 en schrijft ze eind november de Masters 2019
ook weer op haar naam. Het is duidelijk: Diede domineert deze sport!
Jeroen Kampschreur
Vijf keer WK-goud! Dat is wat zitskiër Jeroen Kampschreur, 20 jaar oud, dit jaar op zijn naam schrijft.
Een unieke prestatie, hij domineert in januari in Sella Nevea en Kranjska Gora door alle onderdelen van
het wereldkampioenschap te winnen. Zowel op de reuzenslalom, de slalom, de supercombinatie, de
Super G als op de afdaling pakt hij de gouden medaille. Op de drie best bezette onderdelen – slalom,
reuzenslalom en Super G - voert Jeroen ook de wereldranglijst aan. Op de supercombinatie en op de
afdaling is hij respectievelijk de nummer 3 en 4 van de wereld.
Jetze Plat
De 28-jarige Jetze Plat strijdt al jaren aan de top van zowel het para-cycling als de para-triatlon. Voor
het derde jaar wint hij op de wereldkampioenschappen para-cycling zowel de tijdrit als de
wegwedstrijd. Maar bij twee keer WK-goud blijft het niet. Voor het vierde jaar achtereen lukt het hem
ook om het goud te pakken op de WK para-triatlon. Op de triatlon wereldranglijst staat Jetze
bovenaan, en ook in zijn para-cycling klasse is hij nummer 1. Tevens zoekt Jetze in 2019 nieuwe
uitdagingen. Zo rijdt hij in maart een werelduurrecord op de wielerbaan van Alkmaar. In dat uur legt hij
maar liefst 44,7 kilometer af.
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Genomineerden voor Coach van het Jaar 2019
Hugo Haak (baanwielrennen)
Hugo Haak (28) wordt in januari 2019 aangesteld als bondscoach van de baansprinters. Inmiddels zijn
we een EK, een WK en een Europese Spelen verder. Toernooien waarop zijn renners liefst achttien
medailles bij elkaar rijden. De teamsprinters zijn dit jaar onoverwinnelijk. De mannenploeg pakt goud
op de drie grote evenementen van 2019, terwijl Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen onderling het
goud en zilver verdelen op het individuele sprintnummer. Daarnaast is er een wereldtitel voor Matthijs
Büchli op de keirin. Met zulke toptalenten onder zijn hoede, weet Hugo Haak altijd de perfecte balans
te vinden tussen samenwerken en elkaar beconcurreren. Zo worden zijn renners er uiteindelijk allemaal
beter van.
Erik ten Hag (AFC Ajax)
2019 is natuurlijk ook het jaar van Ajax. En wie Ajax zegt, denkt snel aan trainer Erik ten Hag. De
architect van het ongelooflijk succesvolle jaar van de Amsterdamse club. Een bouwmeester die zijn
eigen koers bepaalt en soms tegen de stroom in moet zwemmen. Onder zijn leiding komt Ajax weer
op de wereldkaart te staan; met de halve finaleplaats in de Champions League als hoogtepunt.
Nationaal staat er in dit jaar geen maat op de mannen van Ten Hag: de landstitel, de beker en de
Johan Cruijff Schaal zijn bijgezet in de prijzenkast. Het levert de Tukker de Rinus Michels Award op, de
prijs voor de beste Eredivisie-trainer van het afgelopen voetbalseizoen.
Sarina Wiegman (voetbal)
Sarina Wiegman (50) is sinds 2017 bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Onder haar leiding
heeft de ploeg zich een plek verworven in de wereldtop. Na de Europese titel in haar debuutjaar boekt
Wiegman op haar tweede grote toernooi opnieuw grote successen met de Oranje Leeuwinnen. Op het
wereldkampioenschap deze zomer in Frankrijk verovert de ploeg het zilver. Bovendien levert deze
prestatie de voetbalsters een ticket op voor de Olympische Spelen in Tokio. Een unicum: nooit eerder
was Nederland met een vrouwenvoetbalteam aanwezig op de Spelen. Inmiddels is de kwalificatie voor
het Europees kampioenschap van 2021 alweer begonnen. Met achttien punten uit zes duels stevent de
equipe van Sarina Wiegman onbedreigd af op plaatsing voor het volgende grote toernooi.
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