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Ditmaal een iets andere nieuwsbrief dan normaal. We beginnen met een wat meer huishoudelijke melding. In de 
afgelopen tijd hebben we een nieuw ontwerp van onze NSC web-site getest. Nog niet alles is vlekkeloos verlopen 
zodat we voorlopig nog gebruik moeten maken van onze “Athene” site.  
 
NK zitvolleybal.  
Dan nu allereerst de uitslag van het zitvolleybal NK te Elburg. 
Onze felicitaties gaan naar: Sudosa/Bartje 1 Nederlands Kampioen zitvolleybal 2006 en  
Breng kampioen van de 1e klasse. 
Voor alle ronden uitslagen en een foto impressie verwijzen we naar de web-site: 
http://www.zitvolleybal.nl 
Esther Vergeer genomineerd voor Laureus Award. 
Rolstoeltennisster Esther Vergeer is genomineerd voor de prestigieuze Laureus Sports Award, 
de prijs voor de beste sportvrouw van de wereld met een handicap. Vergeer kreeg de prijs al 
eens in 2002. De jury droeg haar voor omdat ze in 2005 voor het tweede jaar op rij geen partij 
verloor. Ze kwam tot 55 zeges. De winnaars van de awards worden in mei in Barcelona 
tijdens een chique gala bekendgemaakt. Vergeer, die vorig jaar voor de derde keer werd 
uitgeroepen tot beste gehandicapte sporter van Nederland, heeft concurrentie van onder 
anderen de Duitse zwemster Karin Bruhn en de Keniaanse hardloper Henry Wanyoke. 
De lijst met genomineerden voor de titels sportman en sportvrouw van de wereld vermeldt dit 
jaar geen Nederlandse sporters. De jury maakt een keuze uit grootheden als autocoureur 
Fernando Alonso, tennisser Roger Federer, oud-wielrenner Lance Armstrong, voetballer 
Ronaldinho, de atletes Jelena Isinbjeva en Paula Radcliffe en tennisdiva Kim Clijsters. 
(bron: De Volkskrant – De Spits – NRC) 
Gert-Jan van der Linden één van de negen nieuwe MasterCoaches. 
Murphy, Ehrens, Oltmans, Brokking, Saenz, Van der Linden, Arens, Zielhuis en Proot  
Een groep van negen cursisten kreeg op 21 maart het diploma van het MasterCoach in Sports-
programma van NOC*NSF. Het was voor de vijfde maal dat coaches uit verschillende takken 
van sport een intensieve uitwisseling van kennis konden meemaken.  
De groep bestond uit: Maarten Arens (judo mannen), Harry Brokking (volleybal mannen), 
Rob Ehrens (paardensport, springen), Vic Hermans (futsal), Peter Kolder 
(langebaanschaatsen), Gert-Jan van der Linden (rolstoelbasketbal mannen), Roelant Oltmans 
(hockey mannen), Nelson Saenz Miller (taekwondo) en Jaap Zielhuis (zeilen).  
Peter Murphy wil op 11 april de MasterCoaches van de eerste vier programma's bij elkaar 
halen om terug te kijken en te bezien wat ze hebben gehad aan de cursus. 'Ik wil graag inzicht 
hebben in de effecten van het MasterCoach-programma op de wat langere termijn,' aldus 
Murphy.  
(bron: Lopend Vuur april 2006 nummer 3 te vinden op: http://www.sport.nl) 
Support 2006. 
Support is met 20.000 bezoekers het grootste evenement in de Benelux voor iedereen met een 
handicap. Van 19 april t/m 22 april wordt Support 2006 in de jaarbeurs in Utrecht gehouden. 
Uiteraard is NebasNsg er in 2006 ook weer bij met een eigen stand en de sportvloer waarop ze 
weer een grote diversiteit aan sport willen laten zien.  



NebasNsg wil tijdens Support 2006 zoveel mogelijk bezoekers laten zie hoe leuk en 
belangrijk sport is. Tijdens de editie van 2004 heeft iedereen kunnen genieten van sporten als 
zitvolleybal, rolstoeldansen, quad rugby en boccia.  
Ook in 2006 zullen er weer demonstraties worden geven. Er is natuurlijk ook ruimte voor de 
bezoekers om zelf eens een nieuwe tak van sport uit te proberen…..je weet maar nooit! Welke 
sporten in 2006 allemaal de revue passeren is nog een verrassing, NebasNsg is druk doende 
het sportprogramma te vullen!  
Tegelijk met Support wordt ook Balance in de jaarbeurs gehouden, de beurs die zich richt op 
mensen met een chronische aandoening. “Sportief Bewegen voor mensen met een chronische 
aandoening”, een project waar NebasNsg zitting in heeft, zal ook vertegenwoordigd zijn. Het 
enorme succes van de aanwezigheid van de FLASH-truck in 2004 heeft doen besluiten om 
deze publiekstrekker, waar je allerlei leuke (en goede!) tests kunt doen, weer in te zetten. 
Voor meer informatie over Balance kun je ook terecht op de site van Support! 
Surf naar www.supportexpo.nl en vergeet niet om via de site uw gratis toegangskaart te 
reserveren!  
(bron: NebasNsg) 
Nationale Sportweek. 
Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat het nu, van 14 april t/m 22 april de Nationale Sportweek 
is. Wil je meer weten kijk dan op: http://www.sport.nl/nationalesportweek/ 
(bron: http://www.sport.nl/nationalesportweek/) 
Wij feliciteren jullie, winnaars en genomineerde, van harte en wensen iedereen veel plezier toe bij Support 2006 
– Balance en met het bewegen tijdens de laatste dagen van de Nationale sportweek. 
Herman Lindhout 
voorzitter 
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