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Terwijl media Nederland in de ban is van het WK-voetbal zien wij verder om ons heen en
weten dat er meer is.
In de afgelopen tijd zijn er al enkele NK’s gehouden waaronder die voor badminton,
sportschieten en atletiek. Er komen nog een aantal grote internationale toernooien en de
eerste in rij is het WK staand en zitvolleybal.
Daarnaast vonden wij in het AD een bericht over de komende Paralympics dat wij jullie niet
willen onthouden.
WK staand en zitvolleybal juni 2006 voor mannen en vrouwen
Weer in Limburg en weer in Roermond in de Jo Gerris hal.
De Jo Gerris hal kunt u vinden in de Achilleslaan 2a, 6042 JV Roermond.
Dit wereldkampioenschap bestaat uit drie afzonderlijke kampioenschappen die van 17 t/m 25
juni 2006 in de Jo Gerris hal te Roermond worden gehouden. Deelnemende teams zijn de
winnende teams van diverse voorrondes en selectieprocedures die door de WOVD worden
georganiseerd. Dit betekent dat de absolute top van staand en zitvolleybal in 2006 in
Roermond aanwezig zal zijn. In totaal zullen 24 teams (6 staand, 8 dames zit en 12 heren zit)
uit alle werelddelen deelnemen. Daarnaast zullen er circa 50 internationale scheidsrechters en
officials aanwezig zijn.
De aankomst van de teams is op 17 juni, de wedstrijden starten op zondag 18 juni.
Op vrijdag 23 juni vindt de finaleronde staand volleybal plaats, de finales van het zitvolleybal
worden op zaterdag 24 juni gespeeld.
Informatie over het WK is te vinden op de websites van de organisator Stichting Promotie
Gehandicaptensport Nederland (www.spgn.nl) en van de WOVD (www.wovd.info).
Onderstaand de poule indeling:
Dames Poule A
Nederland
Verenigde Staten
Japan
Slovenië

Dames Poule B
China
Brazilië
Oekraïne
Litouwen

Heren Staand Poule A
Canada
Slowakije
Polen
Duitsland
Israël
Rwanda

Heren Poule A

Heren Poule B

BosniëHerzegovina

Iran

Egypte
Brazilië
Irak
Japan
Nederland

Duitsland
China
Rusland
Verenigde Staten
Kroatië

Op Zaterdag 24 juni zal de officiële overdracht van de beide Nederlandse zitvolleybalteams
van NebasNsg aan Nevobo zijn (na ochtendprogramma) en is er een demonstratie mini's
(i.s.m NOC/NSF)
(bron: www.zitvolleybal.nl)
Organisatie vergoedt ook onkosten paralympiërs.
De deelnemers aan de Paralympics 2008 krijgen al hun reis- en verblijfkosten vergoed door
de Chinese organisatie. Dat heeft het Chinees staatspersbureau op 19 mei j.l. bekend gemaakt.
De atleten bij de Olympische Spelen kregen zo’n financiële vergoeding al. Het is de eerste
keer dat de deelnemers aan de Paralympics dezelfde behandeling krijgen.
(bron: AD 20 mei 2006)
Aan een ieder wel sportief succes toegewenst.
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voorzitter
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