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De zomer heeft zijn intrede in Nederland gedaan. Buiten veld sporten zoals voetbal, t’was toch snel voorbij,
wielrennen en de watersporten komen nu tot hun recht. Toch gaan we wij in Amsterdam de zaal in voor het WK
Rolstoelbasketbal terwijl we nog maar net bekomen zijn van het WK zitvolleybal uit Roermond. Uiteraard gaan
in eerste instantie onze felicitaties uit naar de Nederlandse Dames en daarnaast natuurlijk ook naar alle andere
winnaars.

Zitvolleybalsters Wereldkampioen.
Zaterdag 24 juni 2006 werd het Nederlands Dames Zitvolleybal Team voor de derde maal in
successie wereldkampioen. Na Maastricht 2000 en Kamnik 2002 behaalde het team in
Roermond de wereldtitel via een 3-2 (25-22, 25-22, 18-25, 24-26, 15-12) overwinning op
China.
De finale werd behaald door 3-0 overwinningen op Brazilië, Oekraïne en de Verenigde Staten
in de voorronden. Tegen Slovenië speelde Nederland een moeizame halve finale die
uiteindelijk toch met 3-2 gewonnen werd.
De finale tegen China was een herhaling van de finale van de Paralympics twee jaar geleden
in Athene. Toen had Nederland nauwelijks kansen en ging de gouden plak naar China. In
Roermond nam Nederland met sterk spel en aangemoedigd door oranje gekleurde supporters
waaronder de dames van Jong Oranje op de volgepakte tribunes een 2-0 voorsprong. China
kwam sterk terug in deze spannende en hoogstaande finale. In de vijfde set liet Nederland
zich niet meer verrassen. Harde aanvallen en een goede verdediging zorgden voor de 3-2
winst en daarmee niet alleen de toernooiwinst maar ook een Paralympische nominatie.
De eindstand:
1.
NEDERLAND
2.
China
3.
Slovenië
4.
Litouwen
5.
Verenigde Staten
6.
Oekraïne
7.
Japan
8.
Brazilië
De Nederlandse heren speelden een moeizaam toernooi. Na een goede start tegen Japan (3-0)
werd achtereenvolgens van China, Iran en Egypte verloren. Ook tegen Irak leek de wedstrijd
de verkeerde kant op te gaan. Nederland kwam echter goed van een 2-0 achterstand terug en
won de wedstrijd met 3-2. Hiermee eindigden de Nederlandse heren op een 4e plaats in de
loodzware poule (Iran zilver en Egypte brons op de Paralympische Spelen in 2004).
De volgende tegenstander was echter de zwaarst denkbare, Bosnië Herzegovina, de gouden
medaillewinnaar van Athene en al jaren de wereldtop van het zitvolleybal. Hoewel Nederland
goed speelde en zelfs kans had op setwinst verloor het team uiteindelijk met 3-0.

In de laatste wedstrijd moest Oranje het opnemen tegen de routine van Kroatië. Nederland
pakte nog wel een set maar verloor toch met 3-1 en eindigde zodoende op de 8e plaats.
De eindstand:
Bosnië Herzegovina
Iran
Egypte
Duitsland
Rusland
China
Kroatië
NEDERLAND
Verenigde Staten
Irak
Brazilië
Japan
Interessant was de deelname voor de eerste keer aan een wereldkampioenschap van
volleyballand Brazilië bij zowel de dames als de heren. De Braziliaanse delegatie stond onder
leiding van oud-international en gouden Olympische medaillewinnaar Ribeiro.
Ook het Chinese mannenteam nam voor de eerste keer deel aan een WK. Met een 6e plaats
kan er wel wat van deze heren over twee jaar in Beijing verwacht worden.
De finale van het in Nederland minder bekende staand volleybaltoernooi voor mensen met
een beperking, eindigde in een overwinning van Canada, dat Duitsland in de finale versloeg.
De eindstand:
Canada
Duitsland
Slowakije
Polen
Ruanda
Het volgende WK vindt in 2010 in Oklohama City (VS) plaats.
(bron: http://www.zitvolleybal.nl/)

Wereldkampioenschappen Rolstoelbasketball voor Dames en Heren van 3 juli – 16 juli
De wedstrijden zullen worden gehouden in Sporthallen Zuid te Amsterdam. Sporthallen Zuid
is het enige complex in de omgeving van Amsterdam met drie multifunctionele sporthallen
onder één dak. Een sport arena met een capaciteit van 3.500 toeschouwers, een gymnasium en
een hal voor promotionele activiteiten en de pers. Dit complex heeft vele faciliteiten zoals een
restaurant, kleedkamers en een para-medisch centrum.
Hieronder vindt u het toernooischema. Veel meer informatie waaronder et wedstrijdschema
en de standentabellen m.b.t. de voorrondewedstrijden voor zowel het dames- als het
herentoernooi kun je vinden op: http://www.goldcup2006.nl

03-07
04-07
05-07
06-07
07-07
08-07
09-07
10-07
11-07
12-07
13-07
14-07
15-07
16-07

HEREN
Aankomst teams
Classificatie
Classificatie
Openingceremonie
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Kwartfinales
Halve finales
Finale
Sluitingceremonie
Vertrek teams

DAMES
Aankomst teams
Openingceremonie
Classificatie
Classificatie
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Kwartfinales
Halve finales
Finale
Sluitingceremonie
Vertrek teams

Sporthallen Zuid bevindt zich net buiten de ring rond Amsterdam in de buurt van luchthaven
Schiphol. Er is een tramlijn aanwezig in de richting van het centrum van Amsterdam. De
parkeergelegenheid rond het complex is ruim voldoende, mocht men hier toch niet terecht
kunnen dan kan men ook parkeren bij het nabij gelegen Olympisch stadion.
Sporthallen Zuid is al eens de locatie geweest voor een pre-olympisch volleyball toernooi,
boks evenementen, het wereldkampioenschap indoor voetbal, het wereldkampioenschap
badminton en andere nationale en internationale sportevenementen. In december 1998 werd
het Europese kampioenschap vrouwenhandbal en in 2002 het Europese kampioenschap
rolstoelbasketball op deze locatie gehouden.
Sporthallen Zuid Amsterdam
Burgerweeshuispad 54
1076 EP AMSTERDAM
Tel: (+31) 20-3058305
Fax: (+31) 20-3058300
(bron: http://www.goldcup2006.nl )
Aan een ieder veel sportief succes toegewenst en wellicht tot ziens in Amsterdam.
Herman Lindhout
voorzitter
Stichting Nederlands Supporters Contact

