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
De afgelopen 2 maanden zijn redelijk rustig verlopen. Voor velen was het vakantie. Toch moesten een aantal
sporters aan de bak. Zo waren de zwemmers in Boedapest actief, haalde Thierry Schmitter in Helsinki bij het
Open WK zeilen een zilveren medaille in 2.4mR klasse, waren de tennisser aan slag in Utrecht en zo waren er
meer.
Wij bezochten het WK rolstoelbasketball in Amsterdam. Het weerzien van zoveel bekende gezichten in “onze”
oranje T-shirts deden Athene tijden herleven.
Voor de komende weken is er voldoende te beleven.

IPC Athletics World Championships Assen 2006
WK Atletiek van 2 - 10 september 2006 in Assen
Van 2 - 10 september organiseert Euro Champ op het Sportpark Stadsbroek in Assen de
Wereldkampioenschappen Atletiek 2006. 1500 gehandicapte topsporters uit 100 landen
strijden deze dagen om de eerste plaats en sportieve eer. De stad Assen staat 9 dagen lang in
het teken van gehandicapte topsport.
Kijk op http://www.wkatletiek.nl voor uitgebreide informatie over de Wereld
Kampioenschappen Atletiek.
Euro Champ organiseert ook allerlei nevenactiviteiten rondom het WK. Deze zijn bedoeld om
dit sportevenement een maatschappelijke meerwaarde te geven. Klik links in het keuzemenu
op Side Events voor meer informatie.
Adres
Sportpark Stadsbroek
Achterpad 1
9405 BN Assen
(bron: www.eurochamp.nl)
WK mennen.
6 – 10 september
Hellendoorn
Alle informatie over dit evenement kun je vinden op
http://www.mensporthellendoorn.nl/index.htm

Wheelchair Rugby
7 –17 september
Christchurch

New Zealand
Alle informatie over dit evenement kun je vinden op
http://www.wwrc2006.co.nz/

EK Badminton
Sevilla
Spanje
De Nederlandse selectie zal met 7 personen afreizen naar Sevilla. Het team bestaat uit:
Sporters:
Carol de Meijer
Nicole Kettenis
Quincy Michielsen
Ton Hollaar
Ferdinand Hoeke
Begeleiders:
Ben Massing
Ton Velberg
(bron: nebasnsg)

NOC*NSF
Een deel van een artikel uit “Lopend vuur” (juli 2006 – nummer 6) wat onze belangstelling
trok willen wij onder jullie aandacht brengen. Onder de kop: “Verkiezingen NOC*NSF
Atletencommissie” lezen we onder andere het volgende “Omdat zich geen kandidaten
vanuit de Paralympische sporten hebben aangemeld, heeft de atletencommissie besloten
één plaats open te houden voor een vertegenwoordiger uit de Paralympische sporten en
deze later in te vullen.
Wij hopen dat er voor deze plaats in de atletencommissie in de afgelopen tijd al een kandidaat
is gevonden.
Het gehele artikel is te vinden op: http://www.sport.nl

Het is aan bovenstaande opsomming goed te zien dat onze topsporters op vele plaatsen actief zijn.
Aan een ieder veel sportief succes toegewenst en wellicht tot ziens in Assen
Herman Lindhout
voorzitter
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