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Sportgala van Amsterdam: Hockey valt in de prijzen bij de Fanny’s

Het Amsterdamse hockey is de grote
winnaar geworden bij de Fanny’s, de
prijzen voor de beste Amsterdamse
sporters van het jaar. De heren van
Amsterdam Hockey werden door
publiek, pers en vakjury verkozen tot
sportploeg van het jaar. Floris Evers,
speler van Amsterdam Hockey, werd
sportman van het jaar 2012.
Floris Evers ontving de Fanny vanwege
zijn prestaties bij zijn club en bij het
Nederlands team. Met Amsterdam
Hockey werd Evers kampioen en
tweede in de EHL (Euro Hockey
League). Met het Nederlands team
veroverde Evers, als aanvoerder, de
zilveren medaille tijdens de Olympische
Spelen.
Amsterdam Hockey kreeg de titel voor
Amsterdams sportploeg van het jaar
vanwege het behalen van het
landskampioenschap bij de heren.

In de finale werd afgerekend met HC
Rotterdam. In de Euro Hockey League
werd de ploeg uit het Amsterdamse
Bos tweede.
Sportvrouw van Amsterdam werd
paralympisch atlete Marlou van Rhijn.
Van Rhijn, pas twee jaar actief binnen
het atletiek, won tijdens de
Paralympische Spelen in Londen de
gouden medaille op de 200 meter en
de zilveren medaille op de 100 meter.
Tevens werd ze Europees kampioen op
de 100 en 200 meter.
Nadat hij vorig jaar al was
genomineerd, sleepte Ajax-coach
Frank de Boer nu wel de Fanny voor
beste coach van Amsterdam
in de wacht. Dankzij zijn tweede
landstitel op rij met Ajax werd De Boer
als beste gekozen door publiek, pers
en vakjury.

Talent van het jaar werd turnster
Chantysha Netteb. Zij won de gouden
medaille op het onderdeel sprong
tijdens de Europese Jeugd
Kampioenschappen in Brussel. Dit was
een uitzonderlijke prestatie, want voor
het eerst in de geschiedenis van het
Nederlandse turnen veroverde een
Nederlandse junior goud tijdens een
EK.
Het Sportgala werd onder meer
opgeluisterd door de dansers van
ROCvA Art & Entertainment onder
leiding van Marga Douma-Alta.
Choreografen hierbij waren Sanne
Bothee, Malita Pasanea, Kevin
Rekoert, Elaisa van der Kust en
Danielle Woerlee.
Voor foto’s van het Sportgala, klik HIER
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Patrick Kluivert trapt verkoop van UEFA Europa League Finale af in Silver Tower
Volgend jaar mei is het zover, dan
vindt in Amsterdam een van de
grootste voetbalevenementen van
Europa plaats, de finale van de
Europa League. Op woensdag 15
mei zal in de Amsterdam ArenA
worden bepaald welke club de
opvolger wordt van de huidige
winnaar Atletico Madrid. Vrijdag 30
november werd officieel met de
kaartverkoop van dit unieke
voetbalevenement gestart.
Tijdens een speciale bijeenkomst in de
Silver Tower naast het Centraal
Station gaf oud-topvoetballer Patrick
Kluivert, ambassadeur van de finale,
het startsein voor de kaartverkoop en
onthulde hij het officiële logo van de
finale in Amsterdam.
Wethouder van Sport Eric van der
Burg is buitengewoon trots op de
komst van de finale: “Het is een
toernooi met historie dat past bij een
echte sportstad als Amsterdam.”
Voorzitter van de KNVB Michael van
Praag was het met Van der Burg eens:
“Amsterdam is niet alleen een echte
sportstad, maar ook een echte
voetbalstad.”

De oud-voorzitter van Ajax gaf nog
een leuk feitje over de finale. Op
15 mei 2013 is het namelijk exact
15 jaar geleden dat de finale van
de Champions League in de
Amsterdam ArenA werd
gehouden. Die finale ging tussen
het Spaanse Real Madrid en het
Italiaanse Juventus.

Via www.uefa.com is er sinds 3
december een speciale portal waar
18.000 kaarten te verkrijgen zijn. De
overige kaarten worden verdeeld
onder de supporters van de beide
finalisten. De kaartverkoop loopt tot
vrijdag 18 januari.

Esmé Kamphuis genomineerd voor Sochi

CTO Amsterdam Basketbal wint Final Four

Bobsleester Esmé Kamphuis heeft, samen met haar
partner Judith Vis een Olympische nominatie behaald
voor de Olympische Winterspelen in het Russische
Sochi in 2014.
Bij wereldbekerwedstrijden in
Salt Lake City werd het
Nederlandse duo zevende.
Deze plek leverde een
Olympische nominatie op.
Voor een nominatie voor
Sochi 2014 was een plek bij
de eerste acht een vereiste.
Kamphuis hoeft nu alleen nog
vormbehoud te tonen om zich
definitief te kwalificeren.

In de eigen Sporthallen Zuid heeft CTO Amsterdam
Vrouwenbasketball met de Final Four haar eerste grote
prijs gewonnen.
Dankzij overwinningen
op Binnenland en
ProBuild Lions won de
ploeg van coach Remy
de Wit de finale van de
Final Four. In de finale
bleef het tot in de
verlenging spannend,
voordat CTO Amsterdam
de winst binnen sleepte.
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Complete Nederlandse top aanwezig bij KPN NK Shorttrack
De Jaap Eden IJsbanen zijn in het eerste weekend van januari het toneel van de Nederlandse kampioenschappen
shorttrack. Op zaterdag 5 en zondag 6 januari zal de complete Nederlandse top strijden om de nationale titels.
Niels Kerstholt en Jorien ter Mors zullen op
de Amsterdamse ijsbaan hun titels moeten
verdedigen. De belangrijkste uitdagers van
Kerstholt zijn Europees kampioen Sjinkie
Knegt en Freek van der Wart. Zij hebben,
net als Kerstholt, een nominatie op zak voor
de Olympische Winterspelen in 2014 in
Sochi.
Bij de dames is Jorien ter Mors torenhoog
favoriet. Als enige Nederlandse vrouw heeft
zij ook een Olympische nominatie voor
Sochi. Ter Mors gaat in Amsterdam voor
haar derde Nederlandse titel op rij.
Niet alleen bij de senioren wordt om de
nationale titels gereden, maar ook de C- en
B-junioren rijden in Amsterdam hun
Nederlands kampioenschap allround.

Nederlandse kampioenschappen Beachvolleybal in The Beach
In het weekend van 4 tot en met 6 januari organiseert Indoor Sport & Event
e
Center The Beach, lid van de Topsport Amsterdam BusinessClub, de 1
editie van het NK Beachvolleybal.

Sportagenda
2013
1 – 4 mei 2013

De gehele Nederlandse beachvolleybaltop, waaronder de deelnemers aan de
Olympische Spelen in Londen, zoals Richard Schuil, zijn aanwezig bij dit unieke
beachvolleybalevenement.

EK Squash

De kwartfinales worden op zaterdag 5 januari gespeeld, terwijl de halve finales
en de finales zullen plaatsvinden op zondag 6 januari. In de dagen voorafgaand
aan het toernooi zijn er verschillende voorprogramma’s met onder meer
footvolley, beachrugby en beachhandbal.

15 mei 2013

www.squash.nl

UEFA League Finale
www.uefa.com

17 – 18 mei 2013
World Series Rugby
Wsws.irb.com

24 – 26 mei 2013
Deloitte Ladies Open Golf
www.deloitteladiesopen.nl

Topsport Amsterdam - Olympisch Stadion 14 - 1076 DE Amsterdam
Tel: (020) 4708 708 - Fax: (020) 671 34 39
E-mail: sta@topsportamsterdam.nl

Internet: www.topsportamsterdam.nl
Facebook: TopsportAmsterdam

Foto: www.sportfotografie.nl
Twitter: @TopsportAdam

