
Stichting Nederlands Supporters Contact  
Schadeken 150, 2264 KD Leidschendam 
Nederland 
Tel.nr.: 070-3200944 
E-mail: stg.nsc@planet.nl 

Website: www.stg-nsc.nl 
Het lijkt een beetje stilte voor de storm te zijn geweest de afgelopen maand. De reguliere (binnen) competities 

komen in hun beslissende fase en dus is het tijd voor de NK's in de diverse sporten. Als eerste hebben wij 
doorgekregen de Play Off wedstrijden van het NK Zitvolleybal komende zaterdag (15 april). 

 
Zaterdag 15 april organiseert de Elburger Volleybal Vereniging EVV in samenwerking met de Nederlandse Bond voor 
Aangepaste Sporten (NEBAS) de Play Off wedstrijden van het NK Zitvolleybal, De nummers 1 t/m 4 uit de landelijke 
eredivisie zullen dan uitmaken wie zich uiteindelijk Nederlands Kampioen Zitvolleybal mag noemen. De volgende 4 teams 
hebben zich geplaatst voor de halve finales: Holyoke uit Belfeld, Savico uit Enschede, Volleer uit Leersum en Sudosa/Bartje 
uit Assen. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal ’t Huiken in Elburg en de Halve Finales beginnen om 11.30 uur. De 
wedstrijd om het brons begint om 14.30 waarna om 16.30 uur de Finale wordt gespeeld. De spelers die in deze teams 
uitkomen, behoren allemaal tot de wereldtop en tijdens de laatstgehouden Paralympische Spelen in Athene waren ze goed 
voor het zilver. Na dit Nederlandse Kampioenschap gaan de heren in trainingskamp voor het WK dat in mei van dit jaar 
wordt gehouden in Limburg. Tussen deze Play Off wedstrijden door worden de laatste poulewedstrijden gespeeld door de 4 
hoogste teams uit de 1ste klasse. Deze wedstrijden beginnen om 10.30 uur en de laatste wedstrijd wordt gespeeld om 15.30. 
De winnaar van deze vierkamp is de nieuwe kampioen zitvolleybal in de 1ste klasse. EVV heeft de organisatie van dit 
evenement op zich genomen om zo te bekijken of het zitvolleybal in het kader van de breedtesport kan worden geïntegreerd 
in de vereniging.  
Mensen met een handicap kunnen dan ook mee doen aan een teamsport en waar dit allemaal toe kan leiden kun je op 15 april 
in ’t Huiken zien. De Lokale Omroep (LOE) zal tijdens dit evenement aanwezig zijn om deze wedstrijden “live” te verslaan. 
De NEBAS is aanwezig met een stand waarin je alle informatie kunt krijgen over het Zitvolleybal. De NEVOBO stuurt een 
delegatie ter ondersteuning van de NEBAS met als doelstelling de gehandicapte volleybalsport te integreren in de valide 
volleybalverenigingen. De prijsuitreiking zal worden gedaan door o.a. Janita Dijkhuizen, de wereldkampioen tweelingen, en 
Reinder Nummerdor, als hij op tijd vrij is van zijn verplichtingen in Italië. Het tijdstip van de huldiging van de kampioenen is 
om omstreeks 17.30 uur. Komt allen naar 't Huiken voor zitvollybal op wereldniveau. 
 
Voor de route beschrijving naar sporthal 't Huiken te Elburg zie: http://www.huiken.nl/ 
Nieuws over de play offs voor het Nederlands Kampioenschap Zitvolleybal kun je vinden op: 
http://www.zitvolleybal.nl 
Alles over de organiserende verenging EVV is bereikbaar via onderstaande link: 
www.evv-elburg.nl 
Wil jij ook de andere NSC'ers informeren over een evenement in het kader van het Paralympisch sporten mail 
het ons zodat wij een ieder kunnen informeren. 
Een hartelijke groet aan iedereen en tot ziens in Elburg, 
Herman Lindhout 
voorzitter 
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