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De laatste maanden (september en oktober) waren relatief rustig. Veel grote evenementen speelden zich af in 
het (verre) buitenland.Voor ons was het alleen mogelijk om het WK-Atletiek in Assen bij bezoeken. Ook daar 
mochten we ons weer verheugen op de ontmoetingen met “oude” bekenden en waren we getuigen van 
sportieve hoogtepunten. 
In de komende weken (19 november) zijn de badmintonners in Amersfoort bij het 75 jarig bestaan van de 
NBB, de zwemmers in Durban – Zuid Afrika voor de WK (2 – 8 december) 
Het is onmogelijk om van alle gehouden nationale en internationale ontmoetingen de uitslagen via deze 
sportberichtendienst aan jullie door te geven dit komt mede door tijdelijke uitval en aanpassingen van ons 
computer-systeem. 
Daarom in dit bericht (helaas) geen uitslagen maar wel nieuws over: 

-        NEC Masterstoernooi te Amsterdam 
-        Atletencommissie NOC*NSF 
-        Nieuwe Web-site NSC 

 
 
(Bron:PERSBERICHT 16 oktober 2006) 
  
Topsport in november in Amsterdam! 
NEC Wheelchair Tennis Masters 
  
De officieuze wereldkampioenschappen voor rolstoeltennis worden van 14 t/m 19 november in Amsterdam 
georganiseerd. Slechts de beste 8 dames en 8 heren van de wereld worden uitgenodigd om te strijden voor de 
titel van beste speler in het enkelspel. De Stichting Rolstoeltennis Amsterdam mag tot en met 2008 de NEC 
Wheelchair Tennis Masters organiseren. De Masters vinden in 2006 plaats in het Frans Otten Stadion te 
Amsterdam. Het prijzengeld van de International Tennis Federation (ITF) bedraagt US$ 40.000.  
  
Bij de prijsuitreikingen op de finaledag van dit topsport-evenement zal o.a. Erica Terpstra, voorzitter Nederlands 
Olympisch Comité, NOC*NSF, aanwezig zijn. Zij is ook een van de leden van het Comité van Aanbeveling. De 
Masters worden ondersteund door het Ministerie van VWS, de KNLTB en de Gemeente Amsterdam. De event-
sponsor is NEC.  
  
Masters deelnemers  
Totaal nemen 20 spelers deel aan de Masters. De volgende rollers krijgen vandaag (9 oktober 2006) van de 
International Tennis Federation een uitnodiging om naar Amsterdam te komen: 
De beste 8 spelers ITF ranglijst dames  
De beste 8 spelers ITF ranglijst heren  
De beste 4 spelers ITF ranglijst Quads. 
  
Op basis van de huidige ranglijst zou dit inhouden dat de volgende 10 landen worden vertegenwoordigd: 
Nederland, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Korea en Groot-Brittannië. 
De medaillekans voor Nederlandse dames is uitzonderlijk groot. Bij de heren is de kans op een Nederlandse 
winnaar 25%. Op dit moment bevindt zich geen Nederlandse Quad tennisser in de top 4. 
  
Programma: wedstrijden en clinics 
De wedstrijden zullen worden gespeeld volgens de ITF-regels. Referee is de Spanjaard Javier Moreno, ITF / 
Grand Slam Official. Tijdens alle wedstrijden worden lijnrechters en ballenkinderen ingezet. Naast het 
wedstrijdprogramma zullen er vier verschillende MasterClasses (clinics) worden georganiseerd voor 
basisschoolleerlingen, revalidanten, tennistalenten en voor de (relaties van) sponsors. 
  



Bezoekers van de Masters 
Door een zeer opvallende postcard- en poster-campagne en op basis van behaalde bezoekersaantallen in 2004 en 
2005 tijdens de Masters in Amersfoort, is de verwachting dat circa 4.500 mensen in november 2006 de Masters 
in Amsterdam zullen bezoeken. 
  
De Masters en Amsterdam 
Het voornemen om de Gemeente Amsterdam en de Stichting Topsport Amsterdam bij deze Masters te 
betrekken, was één van de redenen waardoor de ITF de organisatie van dit evenement aan Stichting 
Rolstoeltennis Amsterdam heeft toevertrouwd.  
  
De 20 spelers en de officials verblijven midden in het centrum van de hoofdstad in het Victoria Hotel 
Amsterdam by Park Plaza. Hier vindt ook de officiële opening door de Amsterdamse Wethouder Sport en de 
loting plaats op dinsdagmiddag 14 november 2006.  
  
Frans Otten Stadion 
De 2006 NEC Wheelchair Tennis Masters Amsterdam worden georganiseerd in het Frans Otten Stadion, 
Amsterdam (Oud-Zuid). Deze locatie heeft een zeer geschikte ondergrond tennisbanen plus ruimtes voor de 
inrichting van Players Lounge, Press Room en MasterClub. 
  
Meer informatie: www.wheelchairtennis-amsterdam.com  

 
  
   
Nederlands Olympisch Comité 
Nederlandse Sport Federatie 
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Telefoon (026) 4834400    Telefax (026) 4821245 
     
(Bron: Persbericht NOC*NSF) 
 Arnhem,  
  
Esther Vergeer toegetreden tot de Atletencommissie NOC*NSF 
  
Internationaal top rolstoeltennister en tevens viervoudig Paralympisch Kampioene Esther Vergeer is per 1 
november jl. toegetreden tot de Atletencommissie van NOC*NSF.  
Met de toetreding van Esther Vergeer maakt de aangepaste sporter weer deel uit van de Atletencommissie. 
Paralympisch zwemmer Kasper Engel is van 2000 tot 2006 actief geweest als commissielid.  
  
De Atletencommissie bestaat uit 10 (ex-) topsporters en behartigt de algemene belangen van topsporters in 
Nederland en adviseert NOC*NSF en organisaties van invloed op het topsportbeleid van NOC*NSF in het 
maken van topsportvriendelijk beleid.  
  
Trinko Keen, Voorzitter van de Atletencommissie:  
“Wij zijn blij met het toetreden van Esther Vergeer in de Atletencommissie, zij is een perfecte ambassadrice 
voor de sport. Naast dat Esther haar ervaring als internationaal topsportster inbrengt, zal zij zich tevens inzetten 
voor de integratie en de ontwikkeling van het aangepast sporten én de positie van de aangepaste sporters in 
Nederland”.   
  
Esther Vergeer werd al drie maal gekozen tot “gehandicapte sporter van het Jaar” en won tevens in 2002 de 
Laureus World Sport Award.  
Meer informatie over de Atletencommissie kunt u vinden op: 
www.sport.nl en op www.atletencommissie.com. 
  
Meer informatie over Esther Vergeer kunt u vinden op: 
 www.esthervergeer.nl. 



 
 

 
NSC nieuwe website 
 
 

   
Dan het nieuws over ons zelf. 
Zoals je kunt zien is ons logo (huismerk) opgeknapt en hebben we de 
beschikking over een nieuw e-mail adres. 
Na beoordeling van alle mogelijkheden en aanbiedingen zijn we een 
verbintenis aangegaan met Studio Lexicom. Zij hebben onze web-site met 
het oog op Paralympic 2008 in een prachtige chinese stijl ontworpen. Ook 
nemen zij een deel van het onderhoud en ondersteunen zij ons bij de 
verdere ontwikkeling van de site. 

Wij vinden dat zij er in geslaagd zijn een zeer passende ontwerp te maken en willen hen bedanken voor al het 
werk wat ze voor ons hebben gedaan.  
In de komende tijd zullen we regelmatig de site bijwerken aan de hand van jullie opmerkingen. Gezien de 
enorme hoeveelheid Athene foto’s die wij hebben (onder andere toegezonden gekregen) zal dat deel van het 
fotoalbum zo spoedig mogelijk op de juiste wijze worden gevuld. 
Neem een kijkje en laat gerust een bericht achter. 
 

 
Aan een ieder veel sportief succes toegewenst en wellicht tot ziens in Amsterdam. 
  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
 


