Dick Jaspers en Rico Verhoeven Ereburgers van Brabant
’s-Hertogenbosch, 16 maart 2018 – Driebander Dick Jaspers en kickbokser Rico
Verhoeven ontvingen uit handen van de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant. Zij kregen de
Provinciepenning, de hoogste onderscheiding die de provincie kent, op grond van hun
bijzondere prestaties in hun sport. Zij hebben daarmee Brabant nationaal en
internationaal op de kaart gezet als sportprovincie.
Dick Jaspers (Sint Willebrord) is in zijn sport, het driebanden, een mondiale topper. Wie het zoekt komt
woorden als ‘magisch’ en ‘wat een jaar!’ tegen. Ook wordt vastgesteld dat hij in Korea niet zondermeer
over straat kan en in China is hij een superster. In 2000, 2004, 2011 en 2018 werd hij wereldkampioen.
Hij won vier Europese titels, 18 Nederlandse titels, vijf keer de wereldbeker en vele andere wedstrijden.
Wie kijkt naar het aantal overwinningen, die kan niet anders dan vaststellen dat Dick Jaspers een van de
grootste Brabantse en zelfs Nederlandse sporters is.
Rico Verhoeven
Rico Verhoeven veroverde in 2014 de wereldtitel kickboksen en wist die in de afgelopen vier jaar 8 maal
te behouden. Dat mag met recht een wereldprestatie genoemd worden. Het leverde hem de waardering
van velen, binnen en buiten Brabant op. En de bijnaam ‘the king of kickboxing’. Hij werd in Bergen op
Zom geboren en woont in Handel. Hij zet zich in om het kickboksen een positief imago te geven, promoot
een gezonde leefstijl en speelt in films. Rico is ambassadeur van de Stichting voor Sara die zich richt op
kinderen met een zeldzame spierziekte. Hij is ook ambassadeur van ‘Young Impact’ een initiatief om
jongeren te bewegen tot vrijwilligerswerk.
Provinciepenning
De provinciepenning is de hoogste onderscheiding die de provincie Noord-Brabant kent. Toekenning
houdt tevens het verlenen van het ereburgerschap van Brabant in. De penning en het ereburgerschap van
Brabant worden toegekend aan mensen die zich voor de provincie en de Brabantse samenleving
verdienstelijk hebben gemaakt. De penning is gemaakt naar een ontwerp van de kunstenaar Niel
Steenbergen. Op het midden van de penning staat een jongen, geflankeerd door 4 luiken. De
middenstukken hiervan stellen ambachten voor, de zijkanten activiteiten uit het Brabantse leven.
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