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Gemeente Nijkerk zet sportkampioenen van 2021 in het zonnetje 

 

Ook het jaar 2021 was door alle coronamaatregelen een bijzonder jaar. Net als het jaar ervoor 
kon de huldiging van de sportkampioenen op een podium tijdens de nieuwjaarsreceptie niet 
doorgaan. De sportkampioenen hebben een persoonlijke felicitatie gekregen. Ook is er een 
mooie overzichtsfilm gemaakt waarmee de gemeente de sportkampioenen huldigt.  
 

In aanmerking voor deze huldiging komen alle sporters die een medaille behaald hebben bij een 
officieel Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap. Het moet daarbij gaan om een wedstrijd die 
is gehouden onder toezicht van een door NOC*NSF erkende bond. Of een wedstrijd van een 
sportvereniging die aangesloten is bij een bond die erkend is door het NOC*NSF. Ook moet de 
sportvereniging of topsportorganisatie waarbij de sporter is aangesloten lid zijn van een organisatie 
die is aangesloten bij de NOC*NSF. 
 

“Het was weer een gek sportjaar met name door corona. Toch hebben deze sporters uit de gemeente 
Nijkerk een fantastische sportprestatie neergezet. Zij hielden het trainen vol en bleven vol overgave 
bezig met hun sport. Sport is leuk en gezond. Of je nu een prof, een amateur of gewoon een recreant 
bent, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan. 
 
Deze kampioenen die dit jaar schitteren in de film: 
 

- Ries Brouwer, (Paardensport) Nederlands Kampioen in de categorie vaardigheid 2 span 
pony 

- Roan Bouwman, (BMX Fietscross) 2x Nederlands Kampioen (KNWU en (NFF) 
- Suela Ruitenga, (BMX Fietscross) Nederlands Kampioen (NFF) 
- Kyan Mulhuyzen, (BMX Fietscross) 2e bij het Nederlands Kampioenschap (KNWU) en 

Nederlands Kampioen (NFF) 
- Vince Visser, (BMX Fietscross) 2e bij het Nederlands Kampioenschap 
- Helma van Breda-Wassink, (Tennis) Nederlands Kampioen in de 45+-categorie  
- Tigo Renes, (Judo) 2e bij het Europees Kampioenschap, 2e bij WK junioren en 2e bij EK 

Teams junioren 
- Annelie de Korte, (Korfbal) Wereldkampioen met Team NL U19 
- Therese Klompenhouwer, (Biljart) Nederlands Kampioen driebanden 
- Marieke van Soest, (Paracycling) Europese Kampioen bij de wegwedstrijd en 2e bij de tijdrit 
- Sacha van ’t Pad Bosch, (Karten) 3e bij het Europees Kampioenschap Karten Iame 60cc 
- Chèr Korver, (Rolstoelbasketbal) 1e met Team NL bij de Paralympische Spelen 
- Wim Oudejans, (Atletiek) 4x Nederlands Kampioen in leeftijdsklasse 75 t/m 79 jaar op de 800 

m, 1500 m, 5.000 m en 10.000 m. 
 
De film is te zien via www.nijkerk.eu, de website van de gemeente Nijkerk. 
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