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In de afgelopen 2 maanden hebben we het nodige kunnen meemaken. Zo waren er natuurlijk de 
onvermijdelijke sportverkiezingen. Het onderstaande bericht kregen wij via mail binnen om het te 
kunnen doorgeven. 

Zitvolleybalteam Omniworld gehandicapte sportploeg van Almere 2006 en op maandag 5 
februari is het ook verkozen tot sportploeg van Flevoland 2006. 

 

Natuurlijk worden niet alle nominaties gehonoreerd. Zo lazen we over de “Laureus-nominatie” voor 
Esther Vergeer het volgende: 
BARCELONA - Rolstoeltennisster Esther Vergeer is voor de vierde keer genomineerd voor de 
Laureus Awards, de Oscars van de sportwereld. Vergeer, die in 2006 als tennisster ongeslagen bleef, 
is een van de kandidaten in de categorie mindervalide sporters. In 2002 won ze deze 
onderscheiding.De winnaars in de zeven categorieën zijn op 2 april tijdens een gala in Barcelona 
bekendgemaakt. De Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability is toegekend aan de 
skiër Martin Braxenthaler. 

(Bericht overgenomen van ANP 27-02-2007) 

 

Naast deze berichten lazen we in het blad “Splurge” van de Hogeschool “In Holland” een prima 
artikel over Lisette Teunissen. 
 

 

Wat staat er in de komende tijd op het programma. 
Voor de atletiek liefhebbers: 

- NK Meerkamp atletiek bij AV Unitas, Sittard op 17 – 18 mei ’07 

- Open NK atletiek bij AV NOP, Emmeloord  op 27 – 28 mei ’07 

(Bron: NebasNsg) 

  
Daarnaast worden er diverse EK’s in het buitenland afgewerkt. Wij zullen in de volgende nieuwsbrief  
zover mogelijk uitslagen doorgeven. 

 

 Belangrijke data: - 

-        16-17 juni wheelchair rugby Amsterdam (zie verder in deze nieuwsbrief) 

-        25 aug China-dag in Papendal 

-        12-13-14 okt Paragames Breda 

 

 



Tenslotte voor de bezoekers van onze web-site hebben we de “links-site” aangepast en voorzien van 
links naar diverse sporters sites. 

 

EK Goalball 

Het Nederlands heren goalballteam heeft de bronzen medaille gewonnen tijdens het EK goalball dat 
gehouden wordt in Turkije. De wedstrijd om de 3de / 4de plaats tegen Bulgarije kende een uiterst 
spannend einde. 4 seconden voor tijd scoorde Nederland de gelijkmaker en dwong zodoende 
verlenging af. Dankzij een golden goal in de verlenging werd het Nederlands heren team 3de en 
neemt de bronzen medaille mee naar huis. 

Eerder tijdens het EK werd het Nederlands dames goalball team 7de 

(Bron: NebasNsg ) 

 

Thierry Schmitter in Team Volvo for Life 
Volvo Cars Nederland steunt nu ook Paralympische zeiler Thierry Schmitter (37). Schmitter won de 
bronzen medaille op de Paralympische Spelen van Athene 2004 en bereidt zich nu voor op Beijing 
2008. 

Volvo Cars Nederland koestert de zeilsport. Om die reden is Volvo een van de hoofdsponsors van het 
Watersportverbond en is het tevens de enige partner van het ‘Volvo Talent Plan’, de jeugdopleiding 
van het Nederlandse Topzeilen. Volvo ondersteunt ook een aantal Nederlandse topzeilers op 
individuele basis door hun te voorzien van auto’s en zodoende een waardevolle bijdrage te leveren 
aan hun mobiliteitprobleem. In ruil daarvoor treden deze topsporters op als ambassadeurs onder 
naam ‘Team Volvo For Life’.  

Op dit moment bestaat Team Volvo for Life uit:  

Casper Bouman (Wereldkampioen windsurfen 2006)  

Joeri van Dijk (tweevoudig jeugdwereldkampioen windsurfen)  

Sven en Kalle Coster (6de op Olympische Spelen 2004 in de 470 klasse)  

Alle negen dames van het succesvolle Olympische Yngling team  
Thierry Schmitter (Bronzen medaille 2.4 Klasse Athene 2004) 

(Bron: NebasNsg ) 

 

Goud voor atleet Hertog  
JOHANNESBURG - Atleet Ronald Hertog (18) is Wereldkampioen Kogelstoten geworden bij de IWAS 
(International Wheelchair & Amputee Sports) World Junior Games in Johannesburg, Zuid-Afrika. Hij 
gooide een afstand van 10.76 meter. 

Hertog werd tevens tweede bij het discuswerpen. Daar gooide hij een PR van 30.99 meter.  

Zijn favoriete onderdeel - speerwerpen - volgt  later in het toernooi. Het streven van Hertog is 
deelname aan de Paralympische Spelen in Beijing 2008. (Bron: NOC*NSF) 



 

Paralympische Nominaties 

  

Monique van der Vorst: handcycling HC B-C, wegwedstrijd en tijdrit weg 
Monique van der Vorst is genomineerd op basis van het behalen van de eerste plaats tijdens het 
Wereldkampioenschap Handcycling HC B-C 2006 op de weg en tevens op basis van het behalen van 
de tweede plaats tijdens het Wereldkampioenschap Handcycling tijdrit weg HC B-C 2006.  

Don van der Linden: handcycling HC C, wegwedstrijd 
Don van der Linden is genomineerd op basis van het behalen van de 4e plaats tijdens het 
Wereldkampioenschap Handcycling HC C 2006 op de weg.  

Alfred Stelleman: tandem B&VI, wegwedstrijd 
Alfred Stelleman is genomineerd op basis van het behalen van de 4e plaats tijdens het 
Wereldkampioenschap Tandem B&VI 2006 wegwedstrijd.  

  

 

Paralympische Nominaties tennis 

Robin Ammerlaan  heren enkelspel/heren dubbelspel 

Ronald Vink   heren enkelspel/heren dubbelspel 

Maikel Scheffers  heren enkelspel/heren dubbelspel 

Esther Vergeer   dames enkelspel/dames dubbelspel 

Sharon van Walraven  dames enkelspel/dames dubbelspel 

Jiske Griffioen   dames enkelspel/dames dubbelspel 

Korie Homan   dames dubbelspel 

Aniek van Koot   dames dubbelspel 

Bovenstaande spelers zijn genomineerd op basis van de prestaties die zij behaald hebben tijdens de 
Australian Open.  

 

Amsterdam Wheelchair Rugby Tournament 2007 

Op 16 en 17 juni 2007 zal er in de Sporthallen-Zuid in Amsterdam voor de 2e keer een internationaal 
rolstoelrugby toernooi worden gehouden. Deze sport was op de Paralympics in Athene één van 
spectaculairste om te zien.  

Rolstoelrugby is speciaal ontwikkeld voor mensen met een hoge dwarslaesie en heeft kenmerken van 
rugby, basketbal en american football. De wedstrijd bestaat uit 4 periodes van 8 minuten zuivere 
speeltijd. Aan het toernooi in Amsterdam zullen 16 teams deelnemen uit Europa. Een team bestaat uit 
maximaal 12 spelers waarbij er steeds 4 op het veld staan. Het hoeft geen nadere toelichting dat dit 
een sport is voor echte doorzetters. De wedstrijden beginnen om 9.00 en de toegang is gratis. De 
finale op zondag 17 juni zal worden bijgewoond door mevrouw Erica Terpstra en na afloop zal zij de 



prijsuitreiking doen. Op de toernooi-website www.ideasign.nl/awrt  staat meer informatie. Mensen die 
dit weekend als vrijwilliger willen mee helpen kunnen zich opgeven via sefke@wxs.nl . 

 

Vele gelegenheden om elkaar te ontmoeten.  

Tot ziens waar dan ook, 

  

Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 

 


