
Nominaties Individuele Sporter

1. Thijmen van der Loop - Vitalis
‘Thijmen is al jaren lid bij ons en is gespecialiseerd in ultralopen, zo heeft hij meerdere keren al
aan wedstrijden van 50 km en 100 km meegedaan. Afgelopen jaar heeft hij zich met een 50km
op de baan geplaatst voor het Europees Kampioenschap 50km in Spanje. In voorbereiding
hierop won Thijmen de 50 km tijdens de Run Winschoten in een tijd van 3:01:18. De Run
Winschoten is een van de grootste Ultraloop wedstrijden in Nederland. Na zijn goede prestatie
tijdens de Run Winschoten liep Thijmen tijdens het Europees Kampioenschap iets minder
goed, maar desondanks werd hij alsnog 33e. Prestaties waar we ontzettend trots op zijn.
Naast het ultralopen houdt Thijmen natuurlijk ook gewoon van een biertje, en ook dat moet
natuurlijk competitief. Daarom doet Thijmen al sinds 2019 mee aan het Wereldkampioenschap
Beermile. Tijdens dit evenement ren je 4 keer een rondje van 400 m en voor elk rondje dient
een biertje gedronken te worden. Binnen de atletiekwereld is dit een evenement wat altijd zeer
serieus wordt genomen en waar veel mensen naar toe werken. Dit jaar tijdens het
Wereldkampioenschap in Leuven, een week na zijn EK 50km, liep Thijmen naar een prachtige
3e plek en een dik Nederlands record (5:17)!
Deze prachtige prestaties op internationaal niveau op 2 totaal verschillende disciplines maken
dat wij vinden dat Thijmen deze sportprijs verdient!’



2. Gunnar van den Hooge - Aegir
‘Het is als studentenvereniging niet elk jaar dat je ook uitzonderlijke prestaties kan neerzetten
op jeugd niveau, dit jaar heeft Gunnar dit weten te doen. Door het seizoen heeft hij ontzettend
hard getraind richting NK klein, hier heeft hij een 5de plek bemachtigt in de skiff. Hierna heeft
hij samen met Auke Kloosterman plaatsgenomen in de dubbeltwee. Samen hebben zij de
onder 19 NK titel veroverd. Na deze prestatie zijn ze geselecteerd om Nederland te
vertegenwoordigen op het onder 19 Wereldkampioenschappen. Ze hebben meerdere
succesvolle races gevaren en zijn uiteindelijk 4de geworden. Hierbij zijn ze de eerste mannen
ploeg die de A-finale heeft gehaald sinds 2014 op junioren niveau.’



3. Vera Fledderus - Tandje Hoger
‘Bartje 200 is een extreem zware mountainbikewedstrijd van 200 kilometer over verschillende
modderige wegen, landbouwwegen, bospaden en kasseien in het noorden van Nederland. Op
19 juni 2022, om zeven uur in de morgen, klonk het startschot van de Bartje 200. Onze eigen
Vera Fledderus behoorde tot de favorieten onder de dames. Dat liet ze vanaf het begin zien.
Na een flitsende start zat ze al snel bij de voorste drie vrouwen in koers. Na 120 km koers – met
dus nog tachtig te gaan! – wist ze haar concurrentes uit het wiel te rijden. Een uitputtingsslag
volgde: soms fietste ze alleen, soms met enkele sterke mannen. Maar Vera brak niet en kwam
als eerste dame over de streep, met ruim drie minuten voorsprong op de nummer twee.
Uiteindelijk heeft ze acht uur over de 200km gedaan; dit betekent een gemiddelde van 25,7
km per uur. Een hele prestatie waar we trots op zijn!’


