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Wereldkampioen bankdrukken Brenda van der
Meulen gehuldigd
Vanochtend is wereldkampioen Bankdrukken Brenda van der Meulen gehuldigd in het
stadhuis van Alkmaar. De krachtsporter kreeg bij die gelegenheid de gouden sportspeld
van de gemeente Alkmaar uitgereikt door wethouder sport Pieter Dijkman.

Vorige maand werd Brenda van der Meulen op het WK Powerliften in Tokio in Japan

wereldkampioen bankdrukken in twee klassen; de masters 1 in de leeftijdscategorie 40-50 jaar

en de gewichtsklasse boven 84 kilo voor senioren, beide met 205 kg. Eerder werd ze ook al

meerdere keren Europees Kampioen. Verder is ze houder van Nederlands record

gewichtheffen in haar klasse met 215 kg.

Brenda van der Meulen, die lid is van de Alkmaarse krachtsportvereniging SSS, werd onlangs

voor haar prestaties gehuldigd door de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond

(KNKF). Ze ontving daarbij van de bond de medaille van verdienste. De gouden sportspeld van

Alkmaar wordt uitgereikt aan Alkmaarse sporters die er in hun sportdiscipline in slagen om een

medaille te winnen op een wereldkampioenschap of op de Olympische Spelen. Brenda is de

eerste Alkmaarse sporter die de gouden speld ontvangt
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OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het
uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele
kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en
werken in de stad een waar genoegen.

Op uitnodiging van wethouder Dijkman kwam Van der Meulen vanochtend met familieleden en

clubgenoten naar het stadhuis van Alkmaar om daar te worden gehuldigd. Daarna luidde ze op

kaasmarkt de traditionele bel.

 



De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.

Gemeente Alkmaar
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