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Nederlandse tennisster Esther Vergeer onder genomineerden Laureus World Sports Awards 
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Bij een officiële presentatie in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart werden de genomineerden voor de jaarlijkse Laureus World Sports Awards bekendgemaakt. Onder de genomineerden in de categorie ’sportpersoonlijkheid van het jaar met een handicap’ is voor de vierde maal de Nederlandse rolstoeltennisster Esther Vergeer, die in 2002 de begeerde Laureus World Sports Award in deze categorie wist te winnen.  De uitreiking van de trofeeën, die worden beschouwd als de ’Oscars’ van de sportwereld, vindt op 2 april aanstaande in Barcelona plaats. 




Mercedes-Benz is als een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse sportprijzen nauw betrokken bij de Laureus World Sports Awards, zoals weer duidelijk werd tijdens de presentatie in het Mercedes-Benz Museum, die werd verzorgd door twee van de oprichters van de Laureus World Sports Academy, Katarina Witt en Boris Becker. De Laureus World Sports Awards worden jaarlijks uitgereikt aan sporters die internationaal succesvol zijn en daarbij sociale en menselijke waarden uitdragen. Die gedachte past ook bij de merkfilosofie van Mercedes-Benz, dat mede aan de basis stond van de Laureus Sport for Good Foundation. Deze wereldwijde organisatie heeft tot doel kinderen en jongeren in sociale probleemgebieden via sportprojecten een helpende hand te bieden, om hen zo nieuwe levensdoelen te laten ontdekken.

De in totaal zeven Awards die op 2 april in Barcelona zullen worden uitgereikt, zijn onderverdeeld in de categorieën beste sportman en beste sportvrouw, team van het jaar, comeback en doorbraak van het jaar, beste actionsporter en beste sporter met een handicap. De nominaties zijn het resultaat van een voorselectie door een vakjury die bestaat uit meer dan 1000 internationale sportjournalisten. 

Per categorie zijn zes kandidaten genomineerd, waaruit de juryleden van de Laureus World Sports Academy de winnaars kiezen. 
Deze commissie staat onder leiding van de legendarische atleet Edwin Moses en bestaat in totaal uit 43 uitzonderlijke sportmannen en sportvrouwen van over de hele wereld, waaronder Boris Becker, Michael Jordan en Franz Beckenbauer.

De Laureus World Sports Awards werden in 1999 door DaimlerChrysler en Richemont in het leven geroepen en zijn de enige wereldwijde en discipline-overstijgende sportprijzen. Mercedes-Benz is als een van de oprichters van de Laureus World Sports Awards een belangrijke steunpilaar onder deze internationaal gerenommeerde prijzen.

De genomineerden voor de Laureus World Sports Awards 2007

Laureus World Sportsman of the Year:

Fernando Alonso (Spanje) – autosport
Fabio Cannavaro (Italië) – voetbal
Roger Federer (Zwitserland) – tennis
Asafa Powell (Jamaica) – atletiek
Michael Schumacher (Duitsland) – autosport
Tiger Woods (Verenigde Staten) – golf

Laureus World Sportswoman of the Year:

Justine Henin-Hardenne (België) – tennis
Yelena Isinbayeva (Rusland) – atletiek
Carolina Klüft (Zweden) – atletiek
Laure Manaudou (Frankrijk) – zwemmen
Amelie Mauresmo (Frankrijk) – tennis
Maria Sharapova (Rusland) – tennis

Laureus World Team of the Year:

All Blacks Rugby Union (Nieuw-Zeeland) – rugby
FC Barcelona (Spanje) – voetbal
Ryder Cup Team Europa - golf
Italiaans nationaal voetbalteam
Renault Formule 1-team (Frankrijk) – autosport
Spaans nationaal basketballteam

Laureus World Breakthrough of the Year:

Xavier Carter (Verenigde Staten) – atletiek
Ghanees nationaal voetbalteam
Lewis Hamilton (Groot-Brittannië) – autosport
Amelie Mauresmo (Frankrijk) – tennis
Britta Steffen (Duitsland) – zwemmen
Ma Xiaoxu (China) – voetbal

Laureus World Comeback of the Year:

Drew Brees (Verenigde Staten) – American football
Ben Curtis (Verenigde Staten) – golf
Roy Jones jr. (Verenigde Staten) – boksen
Miami Heat (Verenigde Staten) – basketball
Serena Williams (Verenigde Staten) – tennis
Zinedine Zidane (Frankrijk) - voetbal

Laureus World Sportsperson of the Year with a disability:

Martin Braxenthaler (Duitsland) – alpineskiën
Kurt Fearnley (Australië) – atletiek
Edith Hunkeler (Zwitserland) – atletiek
Javier Ochoa (Spanje) – wielrennen
Kazem Rajabi Golojeh (Iran) – krachtdriekamp
Esther Vergeer (Nederland) – rolstoeltennis



Laureus World Action Sportsperson of the Year:

Aaron Hadlow (Verenigde Staten) – kiteboarden
Travis Pastrana (Verenigde Staten) – freestyle motocross
Kevin Pritchard (Verenigde Staten) – windsurfen
Gisela Pulido (Spanje) - kiteboarden
Kelly Slater (Verenigde Staten) – surfen
Hannah Teter (Verenigde Staten) – snowboarden
Shaun White (Verenigde Staten) – snowboarden

Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl  
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