BRANCHE ACTUEEL

12

l body LIFE 4 I 2017

DUTCH FITNESS AWARDS

DUTCH FITNESS AWARDS

BRANCHE ACTUEEL

Dutch Fitness Awards

DE WINNAARS
GEHULDIGD
TIJDENS GRANDIOZE
FEESTAVOND IN
AALSMEER!
Zondagavond 21 mei zijn in een druk bezochte en sfeervolle Studio’s Aalsmeer
de winnaars bij de Dutch Fitness Awards bekend gemaakt en feestelijk
gehuldigd. De Dutch Fitness Awards is de opvolger van de Fitnessclub van het
Jaar Verkiezing. Ruim 500 professionals uit de vaderlandse fitnessbranche waren
naar Aalsmeer gekomen om te netwerken en om te vernemen welke uitblinkers
met de waardevolle titels naar huis zouden gaan.

D

e avond was uitstekend georganiseerd.
De Award uitreikingen op het podium
werden omlijst door een wervelende
show. De dansgroepen swingden op het podium in het rond en gaven een performance aan
het écht wel wat gewende publiek (groepslessen!), die in Broadway op de Bühne niet zou

misstaan. Evenals de prestatie van de zangers
en zangeressen, die duidelijk van hoog niveau
waren en met veel ‘soul’ hun nummers ten
gehore brachten. ‘Swinging’ en ‘ingetogen’
wisselden elkaar af, vrijwel alle ten gehore gebrachte songs hadden een Amerikaanse oorsprong. Absoluut hoogtepunt vormde een ver-

De volgende personal trainers ontvingen
een award voor de winst in hun provincie:
- Provincie Drenthe; Niels van As PT
- Provincie Flevoland; Shapers Fitness
- Provincie Friesland; Maico Tjeerdsma
- Provincie Gelderland; Fred Vulhop
- Provincie Groningen; Esther de Boer
- Provincie Limburg; Olaf van Sint Fiet
- Provincie Noord-Brabant; Frank Smulders
- Provincie Noord-Holland; Denise Hamelijnck
- Provincie Overijssel; Esther de Reu Fitness
Official
- Provincie Utrecht; Roel van de Voorde
- Provincie Zeeland; Innovate Personal training
- Provincie Zuid-Holland; Bart Mergler

sie van “You can leave your hat on…” van Joe
Cocker. Perfect gezongen met een even perfect
uitgevoerde act. Het publiek genoot met volle
teugen! Tussendoor volgden de uitreikingen
van de awards. Bij de verkiezing brachten in
totaal ruim 40.000 mensen een bevestigende
stem uit, dus de prijzentoekenning was sterk
gefundeerd. Arjan van Dorp van Greinwalder &
Partners maakte de winnaars bekend en overhandigde hen de award. Het was een vermakelijke conference tussen de twee heren, waarbij
de speaker van de organisatie - vanwege zijn
Franstalige achtergrond - er een hoogtoerig en
erg grappig klinkend Nederlands taalgebruik
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op nahielt. De resultaten waren er niet minder
om en waren achtereenvolgens:

Nights Award Show werden ook de winnaars
per provincie bekend gemaakt.

Healthclub Heijenoord werd uitgeroepen tot
Fitnessclub van het Jaar. Na de publieksronde vond in de categorie Fitnessclub van het
Jaar een vakjuryronde plaats. Deze vakjury
riep unaniem Healthclub Heijenoord uit
Arnhem tot de landelijke winnaar.

Het werd een avond vol winnaars, die nog
even flink feest gingen vieren tijdens de spetterende afterparty, met onder meer optredens
van live artiesten en een swingende sambaband.

Esther de Boer is de Beste Personal Trainer.
De publieksjury kroonde Esther de Boer uit
de provincie Groningen met de landelijke titel Beste Personal Trainer. Deze verkiezing
werd voor het eerst georganiseerd in samenwerking met FitMasterFreddy en PersonalTrainer.nl
Trainmore en Fit4Lady werden de winnaars
bij de Keten Awards. Trainmore ontving de
“Small Keten Award”. Fit4Lady werd gehuldigd als winnaar van de “Large Keten
Award”.
Provinciewinnaars Fitnessclubs en personal
Trainers. Alle gemeentewinnaars zijn terug te
vinden via de website. Tijdens de Brooklyn

Een reeks van mensen stond op het podium,
minder groot in aantal waren het aantal partners die deze verkiezing mogelijk maakten.
Minder in aantal, maar wèl degenen die het
allemaal hadden mogelijk gemaakt. De Beste
Personal Trainer Verkiezing werd mogelijk gemaakt door FitMasterFreddy. Greinwalder &
Partner, bodyLIFE, Wentink, Forno & Partners
en Thermen Soesterberg waren partners bij
de Dutch Fitness Awards. WOW Protein voegde zich recent bij de partners en voorzag de
honderden gasten na de Brooklyn Nights
Award Show van een mooie goody bag. Na de
podiumshow werd de avond voortgezet in de
club lounge van Studio’s Aalsmeer, waar de
podiumartiesten hun optreden gewoon voortzetten in een intieme, knusse sfeer. Wilfred
Romijn van Vote Company kan daarmee te-
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De volgende fitnessclubs werden gehuldigd
als winnaar in hun provincie:
- Provincie Noord-Brabant -Fitness4All
- Provincie Flevoland; RAF Sport
- Provincie Friesland; Bewegingscentrum
Drachten
- Provincie Gelderland; Healthclub Heijenoord
- Provincie Groningen; Sportcentrum Balili
- Provincie Limburg; Lifestyle Gennep
- Provincie Noord-Holland; Fresh Health &
Fitness Amsterdam
- Provincie Drenthe; Sport En Speelpaleis
Hoogeveen
- Provincie Overijssel; De Sportschool Goor
- Provincie Utrecht; Sport 2000 Leusden
- Provincie Zeeland; Zumbapassie
- Provincie Zuid-Holland; Bezemer Fitness

rugblikken op een zeer geslaagde en goed georganiseerde avond. Deze specialist in verkiezingen faciliteert bijvoorbeeld ook de AD Publieksprijs bij de Musical Awards, De Zoover
Awards en Dutch IT Channel Awards. Dus behalve voor alle winnaars ook een felicitatie
aan zijn adres!
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