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In deze sportberichten nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  
 
- Een kort verslag en verwijzingen naar relevante sites betreffende het EK rolstoelbasketball dat in 
Duitsland is gehouden. 
 
- Een persbericht van NOC*NSF over 14 genomineerden voor de Paralympische Spelen Beijing 2008. 
 
- De web-site verwijzing naar de resultaten van het WK Para Cycling Games in Bordeaux – Frankrijk.  
 

 
 
  
EK Rolstoelbasketball 
De Rolstoelbasketballers hebben de afgelopen week deelgenomen aan de EK, welke gehouden werd 
te Wetzlar in Duitsland. 
 
  
Het Nederlandse damesteam, gecoached door Guda van der Laan en Kees van de Bunte en 
bestaande uit: Lucie Houwen (4), Patries Boekhoorn (5), Asjoesja Ibrahimi (6), Roos Oosterbaan 
(7), Brabara van Bergen (8), Petra Garnier (9), José Mos (10), Cher Korver (11), Sandra Braam 
(12), Jeanine van Veggel (13), Carina Versloot (14) en Elsbeth van Oostrom (15) hebben daar een 
uitstekende prestatie neergezet door als tweede te eindigen en dus de zilveren medaille te 
bemachtigen. 
Technisch werd het team bijgestaan door Bert Boom en Marco Zeggelink, terwijl Milan Andrlik voor 
de fysiotherapeutische verzorging verantwoordelijk was. 
  
Als je kijkt naar de status van de diverse Europese teams (pure professionals) en de financiële 
middelen, die er in die landen mee gemoeid zijn, is de prestatie van het Nederlandse team nog 
indrukwekkender.  
  
De totale resultaten zijn te zien op de bijbehorende site: 
http://www.eurobasketball2007.de/cms/index.php?id=84&L=2 
en tevens zijn er wedstrijdverslagen te zien op de site van de Nederlandse Basketball Bond. 
http://www.basketball.nl/content.php 
  
(bron: Cok Versloot) 

 
   

 
  

persbericht 
  
Arnhem, 30 augustus 2007 
  



14 genomineerden voor de Paralympische Spelen Beijing 2008 
  
  
“Nog 373 dagen tot Beijing!” 
  
NOC*NSF heeft aan de volgende 14 topsporters  “Op weg naar Beijing 2008”  de volgende nominaties 
toegekend:  
  
  
Zwemmen 
7 genomineerden 
 
Chantal Boonacker  100m rugslag S7 
    50m vrije slag S7 
    400m vrije slag S7 
  
Mirjam de Koning-Peper 50m vrije slag S6 
    100m vrije slag S6 
    100m rugslag S6 
  
Bernadette Massar  100m schoolslag S7 
  
Mendy Meenderink   100m vrije slag S9 
  
Gert-Jan Schep  100m rugslag S8 
    200m wisselslag SM8 
    50m vrije slag S8 
    100m vrije slag S8 
  
Lisette Teunissen  50m rugslag S5 
  
Mike van der Zanden  100m vlinderslag S10 
    100m vrije slag S10 
    400m vrije slag S10 
  
Bovenstaande spelers zijn genomineerd op basis van de prestaties die zij behaald hebben tijdens de 
Wereld kampioenschappen zwemmen die van 2 tot 8 december in Durban, Zuid-Afrika en de 
International Deutsche Meisterschaften im Schwimmen die van 4 tot 27 mei in Duitsland werden 
gehouden.  
  
  
Paardensport 
1 genomineerde 
 
Petra van der Sande   Dressuur Individueel Grade II Freestyle test 
  
Bovenstaande sporter is genomineerd op basis van de prestatie die zij behaald heeft tijdens de 
Wereldkampioenschappen die van 16 tot 22 juli 2007 in het Engelse Hartpury werden gehouden.  
  
  
Atletiek 
6 genomineerden 
 
Jos van der Donk  speerwerpen F42 
  
Pieter Gruijters  kogelstoten F56 
    speerwerpen F56 
  
Marijke Mettes   kogelstoten F46 
  



Willem Noorduin  discuswerpen F36 
    kogelstoten F36 
  
Annette Roozen  100m T42 
    verspringen F42 
  
Kenny van Weeghel  100m wheelen T54 
    200m wheelen T54 
    400m wheelen T54 
  
Bovenstaande atleten zijn genomineerd op basis van de prestaties die zij hebben behaald tijdens de 
diverse nominatiemomenten in de afgelopen periode.  
  
  
Meer informatie over de bovenstaande sporters kunt u vinden op www.nebasnsg.nl en www.knau.nl. 
  
Meer informatie over de Paralympische Spelen kunt u vinden op www.beijing2008.cn en op 
www.paralympic.org. 
Meer informatie over de normen en limieten kunt u vinden op www.sport.nl 

 
  
WK Para Cycling Games 
  
Een overzicht van de resultaten betreffende de WK Para Cycling Games in Frankrijk kan je vinden op 
http://www.bordeaux2007.org/eng/index_gb.htm.  

 
  
Dames Basketball en alle genomineerden van harte geluk gewenst. 
  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
 


