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Van de bestuurstafel 
Dit is alweer de vierde en laatste `normale' Duncky van dit seizoen. Hierna volgt er nog 
een speciale uitgave voor de Algemene Ledenvergadering. De kans is groot, dat deze 
vergadering weer in mei gehouden gaat worden, maar op dit moment is er nog geen 
datum bekend. Zoals gebruikelijk zal dit nurnmer ook weer tijdens de trainingen 
worden uitgedeeld. 
De ronde langs de ouders van de teams van JJl tot en met X51 verloopt goed. Van de in 
totaal dertien teams heb ik met de ouders van acht teams een bijeenkomst gehad en 
de reacties zijn behoorlijk positief. doe mijn best om in de komende tijd de ouders 
van de resterende teams uit te nodigen. 
Dit is ons tweede seizoen in Dudok Arena en ik heb de indruk, dat we ons hier thuis 
gaan voelen. Echter met enige reaelmaat hebben we te maken met de commercie in 
deze hal en de sport moet dan uitwijken. Het is voor Petra, onze wedstrijdsecretaris, 
altijd weer een hele klus om wedstrijden, die door de Nederlandse Basketball Bond in 
een rooster zijn gezet weer opnieuw in te delen. Zij doet dit echter uitstekend! 
De zoektocht naar een opvolger/opvolgster van Hans Jacquemijm is gaande en we 
hopen deze post met ingang van het nieuwe seizoen weer ingevuld te hebben. 
Ook een afsplitsing van de wedstrijdcornmissie, namelijk de technische commissie, is 
in gang gezet. Deze laatste conunissie moet zich vooral bezighouden met de 
technische ondersteuning van de trainers en coaches. Nenad Petrovic speelt hierin ook 
een belangrijke rol. Alle trainers en coaches hebben een brief gehad en in de 
krokusvakantie is/wordt de eerste trainersclinic gehouden. Over dit onderwerp is in 
deze Duncky meer te lezen: "Dunckers jeugdopleiding start voorzichtig". 
Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen we stellen dat er steeds meer structuur 
in de vereniging komt. Dit is vooral te danken aan de wedstrijdconunissie en zeker 
onder de bezielende leiding van Hans. 
Vanaf deze plek wil ik ook nog eens aandacht vragen voor de "Club van 50". Niet 
alleen leden, maar vooral ouders van leden, familieleden en anderen kunnen lid 
worden van deze club door jaarlijks een donatie van f 50,-- (of een veelvoud daarvan) 
over te maken op girorekening 3209092 t.n.v. de penningmeester van de Dunckers te 
Hilversum. Voor nadere informatie is ons bestuurslid Hans Smit te benaderen. 
Het bestuur realiseert zich dat de contributie behoorlijk hoog is en dat we met deze 
inkomsten "net" aan onze verplichtingen (vooral de zaalhuur) kunnen voldoen. Als we 
dus wat extra willen doen, zoals het organiseren van een clinic dan hebben we daar 
ook extra inkomsten voor nodig. Uw donatie zal op de juiste wijze besteed worden. 
Ook met het geld van de Actie Sportkas (zie verderop) hebben we leuke plannen. 
In de verwachting, dat een aantal teams aan het einde van dit seizoen weer kampioen 
zal worden en met een sportieve groet ook namens de overige bestuursleden 

Erik van den Berg (voorzitter) 

Bestuur Wedstrijdcommissie 
Erik van den Berg (voorzitter) 035-6247406 Hans Jacquemijns (voorzitter) 035-6858979 
Gerrit Roozeboom (secretaris) 035-6833675 Jacques Haas 035-6938100 
Maarten Wolfswinkel (penningmeester) 035-6243158 Suzette Oskam (scheidsr.) 036-5329303 
Edward Swier (buncky, evenemeriten) 035-6400080 Petra Keultjes (wed.secretaris) 035-6938805 
Hans Smit (sponsoring) 035-6233810 Jeroen van den Berg 035-7724234 
Hans Jacquemijns (wedstrijdzaken) 035-6858979 Fokko Bosker 035-6235018 
Jacques Haas (jeugdzaken) 035-6938100 Marijke Bosker 0255-530408 

Ingrid rijistra (ledenadm.) 035-6913736 



Hans Jacquemijns Gerrit Roozeboom Maarten Wolfswinkel Hans Smit 

Edward Swier Erik van den Berg Jacques Haas Fokko Bosker 

Mevr. W. Wolfswinkel- 
van Oudeallen 

Wim Jansen Inge Roozeboom Supporter van DS2 

Mevr. Proper sr. Mevr. Bosker Wil van den Berg 

Dhr. Hebly 

W.A. Hilhorst 

RL. Zeeman 

De Club van 50 

	 \,)S 

De Club van 50 
Via vorige Duncky's heeft u kennis kunnen maken met een nieuwe club binnen onze vereniging, 
de Club van 50. Een club van leden, niet-leden, ouders, opa's en oma's, vrienden, donateurs, ja 
zelfs tegenstanders, bestuursleden, spelers en speelsters, fitte en geblesseerde basketballers, 
zussen en broers. Kortom een club voor iedereen die Dunckers een warm hart toedraagt en 
middels een bijdrage van vijftig gulden per jaar donateur van onze vereniging wil worden. 
We spelen in een kostbare sporthal en zijn ons ervan bewust dat de contributie voor de leden al 
behoorlijk hoog is. Om die reden blijft er dus weinig geld over om extra dingen te doen. Daarom 
de geboorte van onze Club van 50. We zijn druk bezig de jeugdopleiding binnen onze club, zoals 
dat zo mooi heet, handen en voeten te geven. Met trainer Nenad Petrovic zijn we momenteel alle 
mogelijkheden in kaart aan het brengen. Bovendien willen we allerlei clubactiviteiten gaan 
ontplooien. Met uw steun kunnen we nog meer bereiken dan we al van plan zijn. 1n die zin 
profiteert iedereen ook persoonlijk weer van de bijdrage die hij levert aan deze Club van 50. 
Indien U mee wilt doen, verzoeken wij u het bedrag o.v.v. uw naam over te maken naar: 
girorekening 3209092 
t.n.v. penningmeester basketbalver. Dunckers 
G. van Amstelstraat 283 
1215 CM Hilversum 

Uw naam wordt dan bijgeschreven bij de Club van 50. 
De afgelopen weken meldden zich zes nieuwe donateurs. Welkom bij de club. 



DUNCKERS J'EUGDOPLEIbING 
START VOORZICHTIG 

Hilversum, februari 2001 
Hans Jacquemi jns 

Er is al veel over 
gepraat. De zogenoemde 
jeugdopleiding. Achter de 
schermen zijn bestuur en 
de wedstrijdcommissie 
samen met Nenad al 
geruime tijd bezig. Tijd 
om eens alles op een 
rijtje te zetten en aan 
de leden eens uit te 
leggen wat er dan precies 
gaande is. 

Een artikel dus, waarin we 

een beeld willen geven van 

alles wat er speelt. 
A I lereerst, natuurli jk, een 

uitleg wat de doelen zi jn 

die we nastreven. Wat 

willen we nu eigenlijk 

bereiken met het begrip 
"jeugdopleiding" binnen 

Dunckers. Vervolgens een 

verslag van datgene wat 

tot nu toe is gedaan. En tot 

slot wat er nog verwacht 
mag worden, dit seizoen en 

in de toekomst. 

DOELSTELLINGEN 
ZIJN HET BEGIN 

Natuurlijk begin je, als 

vereniging, niet aan zoiets 

als een jeugdopleiding zon-

der jezelf af te vragen: 

wat wil ik bereiken en hoe 

moet dat er ongeveer uit 

gaan zien. In het beleids-

plan van het bestuur staan 

twee doelstellingen die als 

uitgangspunt dienen. Ten 

eerste geldt dat we als 
basketbalvereniging kwali- 

tatief willen groeien. Dat 

betekent dat we in staat 

moeten zijn (worden) om 

het basketbalniveau van de 

gehele vereniging, op lange 

termijn, steeds beter te 
laten worden. Ten tweede 

hebben we tot doel om met 

H51 Top Sport Liga, en 

met D51 Rayon 1C klas te 
bli jven basketballen en de 
spelers (speelsters) daar-

voor uit eigen gelederen te 

leveren. Dus jeugd moet al 

vanaf jonge leefti jd voor-

bereid worden op een posi-

tie in de seniorenselecties 

en daar ook uitzicht op 

hebben. 

Om dit te bereiken hebben 

we uiteraard een goed op-

geleid (en begeleid) kader 

nodig. Het opleiden van 

jeugd valt of staat nou 

eenmaal met de inzet van 

trainers en coaches. Te-

vens moet voor hen duide-

jk zi jn wat er van hen 

verwacht wordt. Zo moet 

er dus een duideli jk pro-

gramma komen waarin ver-

meld wordt in welke leef-

ti jdscategorie welke bas-

ketbalstof wordt aangebo-

den. Vervolgens zal er in de 

teamsamenstelling reke-

ning gehouden moeten 

worden met doorstroom 

naar boven. Wel overwogen 

teamselectie en gebruik 

van bankspelers uit jonge-

re en tweede teams is 

hierbij dan ook een voor-

waarde. Dit is het beeld 

wat we voor ogen hebben 

als we het hebben over 'de 

jeugdopleiding' en waartoe 

die dan moet leiden. 

WAT IS ER TOT NU 
TOE GEDAAN 

Als eerste hebben we 

iemand binnen de 

vereniging gehaald die 

voldoende kennis en 

ervaring heeft om binnen 

de Technische commissie 

(in oprichting) hieraan 

richting te geven. Zoals 

iedereen ondertussen wel 

weet heeft Nenad Petrovic 
niet alleen H51 onder zijn 

hoede. Hi j zet zich ook in 

om het jeugdplan gestalte 

te geven. 

Vervolgens hebben we 

afgesproken om nou eens 

niet een mooie papieren 

tijger te creëren (een plan 

op papier waar niemand 

iets mee doet), maar om 

het hele plan samen met de 

trainers en coaches, 

gaandeweg, tot stand te 

laten komen. In de 

prakti jk. Al doende leren 

we en stellen we de plannen 

bij. Het grote voordeel 
hiervan is dat iedereen er 

bij betrokken is en dat de 

motivatie, om de doelen te 

bereiken, van iedereen ook 

groter is. 

BIJEENKOMSTEN 
VOOR TRAINERS EN 
COACHES 

Daarom zi jn we begonnen 

met bijeenkomsten voor 

alle trainers en coaches. 

Hier konden zij aangeven 



waar de grootste knelpun-
ten worden ervaren en 

waar de meeste behoefte 
aan is als we het hebben 

over ondersteuning van het 
kader. 

Natuurlijk heeft Nenad 
ook veel tijd uit getrokken 

om op trainingsavonden en 
wedstrijddagen in Dudok 
Arena rond te kijken hoe 
wi j als Dunckers met de 
jeugd bezig zi jn. Door zijn 

ervaringen weer met het 
kader te bespreken 
hebben we de eerste 
aanzet gegeven tot de 
vorming van een jeugdplan. 
Organisatorisch hebben we 
de eerste stap ook gezet. 

De wedstrijdcommissie is 
druk bezig om zich op te 
spl itsen in twee 

commissies. Eén die zich 
alleen nog met 	de 
organisatorische 	zaken 
bezighoudt (de 'echte' 

wedstrijdcommissie) en 
een technische commissie 
die zich specifiek richt op 

het basketbal. De taken en 
verantwoordelijkheden zi jn 

al verdeeld, alleen is er nog 
niet direct een personele 

splitsing gemaakt. Beide 
comm iss ies zullen dus 

eerst nog door dezelfde 
groep worden ingevuld om 

ervaring op te doen en uit 
te vinden of de splitsing 
werkbaar is. 

HOE NU VERbER 

Om de ondersteuning van 
het kader concreet te ma-
ken, organiseren we voor 
de trainers en coaches 
clinics. In de krokusvakan-
tie is er geen training maar 
is er op twee avonden, in 

de Arena, voor trainers 
uitgebreid de mogelijkheid 
om samen met Nenad, in de 
prakti jk, oefenstof door te 
nemen. 

Tevens maken we voor alle 
trainers een korte samen-
vatting van wat er, per 
leefti jdscategorie, m in - 

maal aan basketbalstof 

gegeven zou moeten wor-
den. Een soort blauwdruk 
op één A4-tje dat als rode 
draad voor de jeugdoplei-

ding moet gaan fungeren. 

TEAMINbELING 

De 	teamindeling 	voor 
volgend seizoen wordt ook 

al anders gedaan dan tot 
nu toe. De technische 
commissie maakt al een 
voorindeling. Bi j de XB's en 

XM's zal dit voldoende zi jn. 

Bij de meisjes zijn er 

helaas zo weinig speelsters 
dat ook hier weinig 

selectie plaats kan vinden. 
Echter bi j de jongens 

aspiranten, kadetten en 
junioren zal er vervolgens 
door Nenad een advies 
gegeven worden voor de 
selectie van eerste teams 

en de indeling van de rest 
van de teams. Ook willen 

we meer met bankspelers 
gaan werken uit jongere of 

tweede teams. Om dit goed 
te kunnen doen zal Nenad 

de maanden februari, 
maart en april gebruiken 
om trainingen en 
wedstrijden te bezoeken. 

WANNEER 15 DAT 
JEUGDPLAN NOU AF 

In de komende seizoenen 
zullen we, stap voor stap, 

steeds meer invulling geven 
aan de jeugdopleiding en, 
het hieraan gekoppelde, 
jeugdplan. Het bestuur, de 

technische commissie en 
Nenad hebben zichzelf 
drie seizoenen de ti jd ge-

geven om het geheel goed 
op de rails te zetten. 

Dat houdt in dat volgende 
seizoenen de technische 
commissie echt 

zelfstandig moet gaan 
functioneren. Dat de 
trainers en coaches steeds 

meer weten wat er gedaan 
moet worden en dat het 

hen ook steeds makkeli jker 
af gaat. Helemaal 'af' zal 

het jeugdplan nooit zijn. 

Steeds zal de situatie 
veranderen. Het is daarom 
belangri jk dat alle 

trainers, coaches, Nenod 
en de technische 

commissie, als één team, 
samen bli jven werken en 

het 'plon' steeds aanpassen 

aan de dan geldende 
situatie. 

OPROEP 

Natuurlijk zouden we geen 
vrijwilligersorganisatie zi jn 

als we zo'n artikel niet 
zouden afsluiten met een 
oproep. Als dit artikel je 
aanspreekt en je zou je 
willen inzetten om de 

jeugdopleiding tot een 
succes te maken dan kun je 
hieraan meewerken. We 
hebben alle hulp hard no-
dig. Neem dan contact op 
met iemand van de techni-

sche commissie, Nenad of 

het bestuur. Zowel com-
missieleden, trainers als 

coaches zi jn hard nodig. 



DE SLEUTEXONING 
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Waarom basketbal ? 
Het vervolg ... Geen inspiratie om wat te schrijven dit keer, 
Edward die nog even volhoudt en zijn best doet om toch nog 
alle kopij binnen te krijgen (dank hiervoor). Toch nog maar 
wat op papier gezet. 

We hadden al geschreven waarom niet te basketballen. In de vorige Duncky 
hadden we al geschreven waarom wel te basketballen en ja, op dat laatste 
onderwerp kunnen we nog wel even doorgaan. 

Waarom nou al dat gebasketbal? Waarom hard trainen en 100x achter mekaar die 
bal door diezelfde ring gooien of nog erger, 100x heen en weer rennen over dat 
veld ? Waarom dat gebasketbal? Een reden kan zijn: wat elke sporter wel kent en 
volgens mij ook hetgeen is wat je het eerste gaat missen als je stopt met 
basketballen: het slap geouwehoer in de kleedkamer en het biertje na afloop dat 
pas echt goed smaakt als je er ook daadwerkelijk voor gezweet hebt. 
Maar goed, dat is geen leuk verhaal en dat verkoopt ook niet. Wat verkoopt dan 
wel ? 
Oke. Basketbal is een spelletje met 10 man in het veld en 1 bal. Als jij er staat en 
jij hebt die bal in je handen, kijkt iedereen naar je. Als het dan goed gaat, ziet 
iedereen dat dus. Als het dan heel goed gaat en er zitten nog veel mensen op de 
tribune ook, is dat helemaal een grote kick. Dat is ook wat alle profvoetballers en 
NBA-spelers elke keer weer zeggen: zo'n uitverkocht stadion zorgt er elke keer 
weer voor dat je 110% gemotiveerd bent. Jammer genoeg zitten er op Dunckers-
niveau niet veel mensen op de tribune en helaas gaat er nog vaker iets fout dan 
dat je iets briljant doet, maar gelukkig onthoud je meestal met name de goeie 
momenten. 
Twee van die momenten. 

- HTS, jaar of acht geleden, volle zaal, belangrijke wedstrijd HS2, fastbreak, op de 
basket afkomen, 1 verdediger naast je, met 2 handen heel hard dunken (enige 
keer dat ik ooit met 2 handen gedunkt hebt, daarom heb ik het ook onthouden), 
zien dat de verdediger onder je belandt, even blijven hangen aan de ring met 2 
handen en daarna rustig landen, verbaasd zijn dat dat zomaar vanzelf allemaal 
lukt, publiek op de banken, genoeg adrenaline in je lijf om nog een paar weken 
op door te lopen en nog weken daarna die ene actie te horen krijgen. 

Dat zijn nou de Ieuke dingen van basketbal !! 

(goed, en dan scluijf ik dus niet over het aantal kansen dat je verprutst hebt, het 
aantal keren dat je de wedstrijd kon beslissen, maar het niet deed of die keer dat 
je voor een volle tribune wel even lx zou dunken, tegen de ring aan dunkt en 
nogal ongelukkig, clumsy, op de grond terechtkomt. Die dingen vergeten we dus 
even) 



- Nog een leuke: Engeland, landelijk studententoernooi, grote zaal, 1500 mensen 
(en daarnaast het feit dat er in Engeland geen mensen zijn van mijn lengte die ook 
nog in de buurt mogen komen van de driepuntslijn). Halve finale van het toernooi, 
2 punten achter, laatste 2 seconden van de wedstrijd, ik krijg de bal in de aanval 
en schiet uit de draai van ruim achter de driepuntslijn de bal raak. Dreamshot, zo 
eentje die je lx gemaakt wilt hebben. Als je genoeg speelt, komt-ie vanzelf een 
keer, deze was alleen lucky getimed, in deze wedstrijd op dit moment met al die 
mensen. Gelukkig zat er tussen de halve finale en de finale 2 uur tijd. Kon je 
rondlopen en keer iedereen je aan als de-jongen-die-net-clie-ba1-raak-gooide. 

Dat zijn nou de leuke dingen van basketbal !! 

En voor men denkt dat ik naast mijn schoenen ga lopen: dit zijn (jammer genoeg) 
incidenten, het aantal keer dat het net niet lukte, zijn talrijker, maar juist 
bovenstaande 2 momenten zijn de kick van dit spelletje. 
En dat is waarom Michael Jordan volgens mij zo'n aantrekkingskracht heeft op 
iedereen. Het lijkt erop dat hij continu van dit soort momenten heeft. Alsof hij van 
het ene highlight naar het andere vliegt. Daarom is het zo leuk om zijn video's te 
bekijken voordat je zelf moet spelen. 
Het lijkt er dan op alsof het onmogelijke continu 
op afroep beschikbaar is. Alsof je zelf kan 
bepalen wanneer je wat doet. Een 
aaneenschakeling van momenten 	 ilit04,' 
die wij "gewone mensen" maar lx 
meemaken (al klinkt dit een beetje te  
Mart-Smeetserig-Jordan-aanbidding-achtig"). 
Daarom kan ik me ook niet voorstellen 
dat er mensen zijn die zo'n 
NBA-montage van hoogtepunten 
achter mekaar, niet leuk 

vinden. Ik kan er zelf 
geen genoeg van 
krijgen en ik ken 
geen basketballer die 
zonder z'n gezicht te 
vertrekken naar zo'n 
video kan kijken en 
kan doen alsof het 
hem/haar helemaal 
koud laat. Dat kan niet. 
Daar is het 
spelletje veel 
te leuk voor ! 

Leo-Geert van den Berg 
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Vanaf 1 maart zullen Dunckers-leden loten verkopen. Het 
jeugdteam dat de meeste laten verkoopt, krijgt van de club een 

bioscoopavondje aangeboden. Dus doe je best. Koop en verkoop! 
Van het geld dat de club ophaalt, zal een aantal extra 

activiteiten worden georganiseerd. Dus ook daar profiteer je 
weer van mee als je een lot koopt of verkoopt. Enneh, de 

prijzen zijn ook niet misselijk. Lees bijgaande informatie maar. 

	 as 

Op 1 maart aanstaande start Actie SPORTKAS 2001. 
Sportverenigingen kunnen met de verkoop van het 
SPORTKAS-lot extra geld verdienen voor hun club. Wij 
kunnen u nu al één belofte doen; Actie SPORTKAS 2001 
zal het grootste prgenspektakel uit haar geschiedenis 
worden! 

SPORTKAS-lot alleen al een kans van minimaal 1 op 5 
op een prijs met Lotto. De overige prijzen variéren van een bedrag van 1 miljoen gulden tot en met 
gratis Lotto-loten (al bij 2 getallen goed!). En dan hebben wij het nog niet over alle andere grote en 
kleine prijzen in natura. Naast Lotto speelt de koper namelijk ook nog mee met een Bonusspel 
(een Kras, Bel & Win-sper met als hoofdprijs een splinternieuwe Volkswagen Polo) en een 
krasspel met als hoofdprijs een reis van ATP voor 2 personen naar de Olympische Spelen van 
2002 in Salt Lake City, 500 halfjaarabonnementen van het sportweekblad Sportweek, 450 
entree-bewijzen voor 2 personen van Six Flags Holland, 20 reischeques van ATP t.w.v. 500 
gulden, 200 Asics-sporterspakketten en 25 Nokia toestellen met een Ben vaak jaarabonnement. 
Kortom, de hoogste winkans ooit! Het voordeel voor uw club is dat dit de verkoop van de loten 
enorm zal stimuleren. Maar er is nog meer! 

om miljonair te worden, heeft de koper van een 	 1.~~ ~51M 

Het lot bevat 4 waardebonnen. Het gaat hierbij om waardebonnen voor een gratis 2e Big Mac van 
McDonald's, een gratis proefabonnement van 2 weken op een regionaal dagblad, een gratis 
exemplaar van het sportweekblad Sportweek en een beltegoed van 20 Euro bij aankoop van een 
Ben vrij (Prepaid) pakket. Kortom; u heeft altijd prijs met een SPORTKAS-lot. 

Meer weten over deze actie? Edward Swier coiirdineert de lotenverkoop. 
je kunt hem altijd bellen: 035-6400080 of 06-24203671 

(advertentie) 

CAFETARIA 	  

dagelijks geopend vanafi 
	 f"1  Cafetaria Family GéPé is 

r 	
maandag t/m zatezdag van 

10.30 tot 2Zoo uur, 
zondag van 12.00 tot 21.00 uur 

Voor al uw snacks, belegde broodjes, 
maaltijden, softijs en milkshakes: 

De koper van het lot maakt kans op de Jackpot van 
minstens 4 miijoen met Lotto. Naast het grootste  risico 

Winkelcentrum Kerkelancien 
Kapittelweg 231 - 1216 HX Hilversum - Telefax (035) 623 28 20. 
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Steun onze vereniging 
en koop een 

Actie SPORTKASElot 
leder lot levert onze dub liefst 4,- netto op! 

Op 1 meart 2001 starten wij met 

de verkoop van SPORTKAS-loten. U 

hebt hierbij een kans van 1 of 5 op 

zeer aantrekkelijke geldprijzen, zoals 

o.a. de Ja9<pot van minstens 4 mil-

joen met Lotto en een hoofdprijs 

van 1 miijoen. Bovendien kunt u 

vele extra prijzen winnen, waaronder 

een splinternieuwe Volkswagen en 

een reis naar de Olympische Spelen 

in Salt Lake City 2002. 

Altijd prijs hebt u met een 

waardebon voor een gratis Big Mac, 

een gratis Sportweek en met 14 da-

gen lang uw regionale dagblad gratis 

in de ous. U kunt nu al loten (ƒ 6,- 

per stuk) reserveren. 

Vraag naar de spec:ale inteken-

lijsten in onze kantine 

NET GROOTSTE RISICO 
011 MILJONAIR TE WORDER. 

  

De Gool-en Eemlander 
Dagblad van Almere 



HS1 
zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 
zat 07-04 
zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 
zon 06-05 

DS1 
zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 
-> Reserve 
zat 07-04 
zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 

HS2 

WEDSTRIJDEN PER TEAM 
Let op : 
In het programma op het bord in het sportcafe zijn de wedstrijden die afwijken van 
hetgeen in het wedstrijdbulletin staat, geschreven in dikke en schuine letters filit  

afschrijven 	bij : Nenad Petrovic 035 5265051 

21.00 de Dunckers HS1  -  MPC/Celeritas-Donar HS2 Dudok Arena 
19.30 Risne Stars HS1  -  de Dunckers HS1 Reggehal, Rijssen 
20.30 de Dunckers HS1  -  BV Challengers HS2 Dudok Arena 
20.00 B.C.A. 

de Dunckers 
HS1 - de Dunckers 
HS1 - 	..vrij.. 

HS1 Zuiderpark, Apeldoorn 

20.00 W.G.W. HS1 - de Dunckers HS1 Sportlaan, Den Helder 
1  20.30 de Dunckers HS1 - The Jugglers HS1 Dudok Arena 
1  20.00 BC Leiden HS1 - de Dunckers HS1 Vijf Meihal, Leiden 

afschrijven bij : 

de Dunckers 

Dirk Doets 

DS1 - 	..vrij.. 

035 5828106 

16.00 GRUNCO DS2 - de Dunckers DS1 Zadkine, Rotterdam 
21.00 Jumpers DS2 - de Dunckers DS1 't Zandje 
Shirt ! Den Haag 
20.00 de Dunckers 

de Dunckers 
DS1 - Niels Stensen 
DS1 - 	v rij.. 

DS2 Dudok Arena 

17.15 Cady '73 DS1 - de Dunckers DS1 Schenkel, Capelle 
16.30 de Dunckers DS1 - Jumpers DS2 Dudok Arena 

afschrijven 	bij : Fokko Bosker 035 6235018 

afschrijven bij : 

zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 

zat 07-04 
zat 14-04 
zon 22-04 

zat 28-04 

HS3 

Almaar Meer 
Blue Arrows 
de Dunckers 

..vrij.. 

..vrij.. 
de Dunckers 

Leerdam 

Erik van Buuren 

Dudok Arena 
Sporthal Oost 
Berenschot 

Leerdam 

HS2 Baten de 
Nieuwegein 

HS1 Dudok Arena 

036 5318954 

18.45 de Dunckers 	 HS2 - 
20.00 de Dunckers 	 HS2 - 
14.30 Leerdam 	 HS1 - 

vertrek om 13.15 Dudok Arena 
de Dunckers 	 HS2 - 
de Dunckers 	 HS2 - 

18.00 New Stars 	 HS3 - 
vertrek om 16.45 Dudok Arena 

18.15 de Dunckers 	 HS2 - 

HS2 
HS1 
HS2 

zat 	17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 19.30 

zat 07-04 20.00 
zat 14-04 
zon 22-04 19.15 

zat 28-04 18.15 

de Dunckers 
de Dunckers 
Fictoor 
vertrek om 18.15 Dudok 
de Dunckers 
de Dunckers 
Midland 
vertrek om 18.15 Dudok 
de Dunckers 

HS3 - ..vrij.. 
HS3 - ..vrij.. 
HS2 - de Dunckers 

Arena 
HS3 - Red Stars 
HS3 - ..vrij.. 
HS1 - de Dunckers 

Arena 
HS3- Eem '78 

HS3 Hoflandhal 
Montfoort 

HS3 Dudok Arena 

HS3 
	

Catherijnehal 
Utrecht 

HS3 Dudok Arena 
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Suzanne Smit 
	

035 6233810 

MJ2 - de Dunckers 
Arena 

MJ1 - de Dunckers 
Arena 

MJ1 - Bourgondie 
MJ1 - Eem '78 
MJ1 - ..vrij.. 
MJ1 - Bourgondie 
MJ1 - ..vrij.. 

MJ1 

MJ1 

MJ2 
MJ1 

MJ2 

 

Hordenhal 
Wijk bij Duurstede 

Sportzaal 3 in 1 
Huizen 

Dudok Arena 
Dudok Arena 

Dudok Arena 

   

DS2 

zon 18-03 

zat 24-03 
zon 01-04 

zat 07-04 
zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 

Utrecht Bull's 	 DS2 - de Dunckers 
vertrek om 17.00 Dudok Arena 
de Dunckers 	 DS2 - Ring Stars 
New Stars 	 DS2 - de Dunckers 
vertrek om 13.45 Dudok Arena 
de Dunckers 
	

DS2 - Niels Stensen 
de Dunckers 
	

DS2 - ..vrij.. 
de Dunckers 
	

DS2 - ..vrij.. 
de Dunckers 
	

DS2 - ..vrij.. 

afschrijven voor trainingen bij : 
	

Jacob Doets 
voor wedstrijden bij : 
	

Hans Jacquemijns 

18.00 

18.00 
15.00 

18.15 

035 7720455 

035 6858979 

DS2 Welgelegen 
Utrecht 

DS1 Sporthal Oost 
DS2 Baten de 

Nieuwegein 
DS5 Dudok Arena 

JJ1 	afschrijven bij : 
	

Jeroen van den Berg 
	

035 7724234 

zat 17-03 16.00 

vrij 23-03 20.00 

zat 31-03 18.15 
zat 07-04 17.30 

zat 14-04 
zat 21-04 12.30 
zat 28-04 16.30 

B.Z. '72 
vertrek om 15.00 
Leerdam 
vertrek om 18.45 
de Dunckers 
Jump lJsselstein 
vertrek om 16.15 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 

JJ1 - de Dunckers 
Dudok Arena 

JJ1 - de Dunckers 
Dudok Arena 

JJ1 - SV Argon 
JJ1 - de Dunckers 

Dudok Arena 
JJ1 - ..vrij.. 
JJ1 - Archipel 
JJ1 Sparta Nijkerk 

Clomp de 
Zeist 

Berenschot 
Leerdam 

Dudok Arena 
Het Heem 

Lisselstein 

Dudok Arena 
Dudok Arena 

JJ1 

JJ1 

JJ1 
JJ1 

JJ1 
JJ1 

MJ1 	afschrijven bij : 

zat 17-03 	12.30 Bourgondie 
vertrek om 11.15 Dudok 

vrij 23-03 	19.15 Quick Runners 
vertrek om 18.15 Dudok 

zat 31-03 	16.30 de Dunckers 
zat 07-04 	18.15 de Dunckers 
zat 14-04 	de Dunckers 
zat 21-04 	14.00 de Dunckers 
zat 28-04 	de Dunckers 

JK1 
zat 17-03 

zat 24-03 
zat 31-03 
zat 07-04 
zat 14-04 
zat 21-04 
-> Reserve 
zat 28-04 

afschrijven bij : 

17.00 de Dunckers 
-> ReserveShirt ! 

de Dunckers 
15.00 de Dunckers 

de Dunckers 	 JK1 - Red Stars 
de Dunckers 	 JK1 - ..vrij.. 
Archipel 	 JK1 - de Dunckers 
vertrek om 17.45 Dudok Arena 
de Dunckers 	 JK1 - ..vrij.. 

16.45 

19.00 
Shirt ! 

Bianca Wildschut 

JK1 - de Dunckers 

JK1 - ..vrij.. 
JK1 - Almaar Meer 

035 6213856 

JK2 Dudok Arena 
Hilversum 

JK1 	Dudok Arena 
JK1 	Dudok Arena 

JK1 	interwey 
Culemborg 

JK2 
zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 
-> Reserve 
zat 07-04 
-> Reserve 
zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 

	

afschrijven bij : 	 Fokko Bosker 

	

de Dunckers 	 JK2 - ..vrij.. 

	

de Dunckers 	 JK2 - ..vrij.. 

	

19.00 Archipel 	 JK1 - de Dunckers 
Shirt ! vertrek om 17.45 Dudok Arena 

	

13.00 Almaar Meer 	 JK1 - de Dunckers 
Shirt ! vertrek om 11.45 Dudok Arena 

	

de Dunckers 	 JK2 - ..vrij.. 

	

de Dunckers 	 JK2 - ..vrij.. 

	

16.30 de Dunckers 	 JK2 - Red Stars  

035 6235018 

interwey 
Culemborg 

Almere Haven 
Almere 

Dudok Arena 

JK2 

JK2 

JK1 
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vrij 16-03 	20.00 

zat 07-04 

zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 

Leerdam 
vertrek om 18 
de Dunckers 
Blue Arrows 
vertrek om 17 
O.S.M. 
vertrek om 17 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 

JK1 - de Dunckers 
.45 Dudok Arena 

JK3 - Quick Runners 
JK1 - de Dunckers 

.00 Dudok Arena 
JK1 - de Dunckers 

.00 Dudok Arena 
JK3 - ..vrij.. 
JK3 - Blue Herons 
JK3 - ..vrij 

Berenschot 
Leerdam 

Sporthal Oost 
Hoenderdal 

Driebergen 
Fazantenkamp 

Maarssenbroek 

Dudok Arena 

JK3 

JK2 
J K3 

JK3 

JK1 

zat 24-03 	18.00 
zat 31-03 	18.00 

18.00 

14.00 

afschrijven bij : 
	

Harty Albertsma 

de Dunckers 
New Stars 
vertrek om 12.15 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 
Niels Stensen 
vertrek om 16.30 
de Dunckers 

JA1 
JA1 - 

Dudok Arena 
JA1 - 
JA1 - 
JA1 - 
JA1 - 

Dudok Arena 
JA1 - 

Kroon R./Prisma 
Woodpeckers 
..vrij.. 
de Dunckers 

..vrij.. 

17.00 
13.30 

13.30 
16.45 

17.30 

- Almaar Meer 
de Dunckers 

de Dunckers 
Blue Herons 
vertrek om 15.45 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 
New Stars 
vertrek om 18.15 
Kroon R./Prisma 
vertrek om 15.30 

JA2 - Kroon R./Prisma 
JA1 - de Dunckers 

Dudok Arena 
JA2 - Crackerjacks 
JA2 - Woodpeckers 
JA2 - ..vrij.. 
JA2 - ..vrij.. 
JA2 - de Dunckers 

Dudok Arena 
JA2 - de Dunckers 

Dudok Arena 

JA2 
JA2 

JA2 
JA2 

JA2 

JA2 

JK3 	afschrijven voor trainingen bij : 
	

Frans Krijnen 
	

035 6234795 
voor wedstrijden bij : 
	

Ivo Enters 
	

035 6421222 

zat 14-04 
zat 21-04 

zat 28-04 

JA1 
zat 17-03 
zon 25-03 

zat 31-03 
zat 07-04 
zat 14-04 
zat 21-04 

zat 28-04 

JA2 

zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 
vrij 06-04 

JK4 	afschrijven voor trainingen bij : 

voor wedstrijden bij : 

zat 17-03 15.30 
zat 24-03 17.00 

zat 31-03 16.30 
zat 07-04 15.15 
zat 14-04 
zat 21-04 
zat 28-04 19.30 

zat 05-05 16.30 

Heren 2 

Marleen Elias 

de Dunckers 	 J K4 
de Dunckers 	 JK4 
de Dunckers 	 JK4 
SV Argon 	 J K2 
vertrek om 18.30 Dudok Arena 
de Dunckers 	 J K4 
Green Giants 	 JK2 
vertrek om 14.30 Dudok Arena 
de Dunckers 	 J K4 

035 6217371 

Dudok Arena 

Eendracht de 
Mijdrecht 

Groenhouten 
Leusden 

Dudok Arena 

035 6245086 

Dudok Arena 
Baten de 

Nieuwegein 
Dudok Arena 
Dudok Arena 

Catherijnehal 
Utrecht 

035 6233810 

035 6238192 

Dudok Arena 
Helsdingen 
Vianen 

Dudok Arena 
Dudok Arena 

Baten de 
Nieuwegein 

Welgelegen 
Utrecht 

15.30 

19.30 

15.30 

13.30 

afschrijven voor trainingen bij : 

voor wedstrijden bij : 

Fanny Smit 

Dennis List 

-Green Giants 
	

JK2 
- ..vrij.. 
- ..vrij.. 
- de Dunckers 
	

JK4 

- ..vrij.. 
- de Dunckers 
	

JK4 

- Woodpeckers 
	

JK2 

JA1 
JA1 

JA1 
JA1 

JA1 

Wedstrijdbulletin 4 	 blad 3 



JA3 	afschrijven bij : 	 Else Wolfswinkel 	 035 6243158 

JA1 - de Dunckers 	JA3 	Poortdijk 	0-1-• 	3 6' 
Dudok Arena (hal is vlakbij zwembad Hooghe Waard in lJsselstein) 

JA3 - ..vrij.. 
JA3 - de Dunckers 

Dudok Arena 
JA1 - de Dunckers 

Dudok Arena 
JA3 - ..vrij.. 
JA3 - BC Shooters 
JA3 - Almaar Meer 

MAl 	afschrijven bij : 	 Hans Jacquemijns 	035 6858979 
zat 17-03 
zat 24-03 
zat 31-03 
zon 08-04 

zat 14-04 
zat 21-04 

zat 28-04 

18.45 

18.15 
11.30 

16.45 

de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 
Kroon R./Prisma 
vertrek om 10.30 
de Dunckers 
BC Shooters 
vertrek om 15.45 
de Dunckers 

MA1- BC Shooters 
MA1- ..vrij.. 
MA1- Kroon R./Prisma 
MA1- de Dunckers 

Dudok Arena (hai ligt in wijk Lunetten, 
MA1- ..vrij.. 
MA1- de Dunckers 

Dudok Arena 
MA1- ..vrij.. 

MA1 1 Dudok Arena 

MA1 1  Dudok Arena 
MA1 1  Lunetten, Utrecht 
adres: Zwarte Woud 201) 

MA1 1  Kuil de 
Bunschoten 

    

zon 18-03 14.00 

zat 24-03 
zat 31-03 	14.30 
-> Reserve Shirt ! 
zon 08-04 	16.00 

zat 14-04 
zat 21-04 	12.30 
zat 28-04 	15.00 

Jump lJsselstein 
vertrek om 13.00 
de Dunckers 
Almaar Meer 
vertrek om 13.15 
S.V.O. 
vertrek om 15.00 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 

  

JA3 Almere Haven 
Almere 

JA3 
	

Marehal 
De Meem 

JA2 Dudok Arena 
JA3 Dudok Arena 

XM1 	afschrijven voor trainingen bij : 	Marc Jacquemijns 
voor wedstrijden bij : 	 Rolf de Klein 

zat 17-03 	de Dunckers 	 XM1- ..vrij.. 
zat 24-03 	de Dunckers 	 XM1- ..vrij.. 
zat 31-03 	13.00 Almaar Meer 	 XM2- de Dunckers 
-> Reserve Shirt ! vertrek om 11.45 Dudok Arena 
zon 08-04 	10.00 Kroon R./Prisma 	 XM1- de Dunckers 
• 	 vertrek om 9.00 Dudok Arena (hal ligt in Wijk 
zat 14-04 	de Dunckers 	 XM1- ..vrij.. 
zat 21-04 	11.00 de Dunckers 	 XM1- Bourgondie 
zat 28-04 13.30 de Dunckers 	 XM1- Almaar Meer 

035 6858979 

035 6211106 

XM1 Almere Haven 
Almere 

XM1 	Lunetten, Utrecht 
Lunetten, adres: Zwarte Woud 201) 

XM1 Dudok Arena 
XM2 Dudok Arena 

XM2 	afschrijven bij : 
	

Arjan Roozeboom 
	

035 6833675 

zat 17-03 
zat 24-03 	13.45 
-> Reserve Shirt ! 
zat 31-03 	15.00 
zon 08-04 	11.30 
-> Reserve Shirt ! 
zat 14-04 
zat 21-04 	11.00 
zat 28-04 

de Dunckers 
Blue Drakes 

vertrek om 12.30 Dudok 
de Dunckers 
Archipel 
vertrek om 10.15 Dudok 
de Dunckers 
de Dunckers 
de Dunckers 

XM2 - ..vrij.. 
XM3-de Dunckers 

Arena 
XM2- Bourgondie 
XM1- de Dunckers 

Arena 
XM2- ..vrij.. 
XM2- S.V.O. 
XM2- ..vrij.. 

  

XM2 

XM3 
XM2 

XM2 

Bulwijk 
Woerden 

Dudok Arena 
interwey 
Culemborg 

Dudok Arena 

    

     

)03.1 	afschrijven voor trainingen bij : 
	

Rogier Havelaar 
	

035 6235685 
voor wedstrijden bij : 
	

Hans Ram 
	

035 6231083 

zat 17-03 
zat 24-03 	16.30 

de Dunckers 	 XB1 - •.vrij.. 
Ring Stars 	 XB1 - de Dunckers 
vertrek om 16.30 Dudok Arena 
de Dunckers 	 XB1 - Kroon R./Prisma 
de Dunckers 	 XB1 - New Stars 
de Dunckers 	 XB1 - ..vrij.. 
Woodpeckers 	 XB1 - de Dunckers 
vertrek om 10.15 Dudok Arena 
de Dunckers 	 XB1 - ..vrij.. 

  

XB1 

XB1 
XB1 

XB1 

Sporthal Oost 
Hilversum 

Dudok Arena 
Dudok Arena 

Den Oord 
Houten 

zat 31-03 	13.30 
zat 07-04 	15.15 
zat 14-04 
zat 21-04 	11.15 

zat 28-04 
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veld 1 
13.30 1 JA1 -Kroon R./Prisma JA 1 Ruben Bevelander 
15.00 1 JK1 -Almaar Meer JK 1 1Paul Bras 
16.30 1 MJ1 -Bourgondie MJ 2 poost de Klein 
18.15 1 JJ1 -SV Argon JJ 1 1Selina Stone 
veld 2 

Arjan Roozeboom 
Micha van Eeden 
Rogier de Vink 
Catarina Dahms 

13.30 1 XB1 -Kroon R./Prisma 
15.00 j  XM2 -Bourgondie 
16.30 1 JA2 -Crackerjacks 
18.15 1 MA1 -Kroon R./Prisma 
veld 3 
20.30 1 HS1 -BV Challengers 

XB 1 1Paul Prijs 
XM 3 lYves Smit 
JA 2 1Eva Klos 
MA 1 patrick van 't Veldt 

Femke Prijs 
Thomas van Zalingen 
Femke Jansen 
Jelmar Haas 

HS 2 1 J.Haas/ W. Noordeloos/ E. v. Buuren 

zat 07-04 

veld 1 
15.15 t  XB1 -New Stars 
16.45 J JK1 -Red Stars 
18.15 t  MJ1 -Eem '78 
20.00 1 DS1 -Niels Stensen 
veld 2 
15.15 t  JA2 -Woodpeckers 
16.45 1 JA1 -Woodpeckers 
18.15 1 DS2 -Niels Stensen 
20.00 t  HS3 -Red Stars 

Dudok Arena 

XB 1 jFlip van Swoll 
JK 1 1Roos Blommaert 
MJ 1 1Suzette Oskam 
DS 2 1Z. Zanoli/A. Wolfswinkel/ 

JA 2 1Paul Bras 
JA 1 1Milan Ueffing 
DS 5 1Wijbren de Vries 
HS 3 Rafaella Broeze 

SCORER EN/OF TIMER 

Carlos Hoogenboom 
Menno Troost 
Amoud van de Wurf 
Penny Hall 

Michiel van der Heijden 
Wendy Segaar 
Emese Barcs 

M. van Gent 

*********************************************** 
T HU I SWED S TRI JDEN 

*********************************************** 
zat 17-03 	Dudok Arena 	SCORER EN/OF TIMER 

veld 1 
15.30 1 JK4 -Green Giants 
17.00 J JK1 -de Dunckers 
18.45 1 HS2 -Almaar Meer 
veld 2 
15.30 JA2 -Kroon R./Prisma 
17.00 1 JA1 -Almaar Meer 
18.45 1 MA1 -BC Shooters 
veld 3 
21.00 1 HS1 -MPC/Celeritas-Donar 

JK 2 1Michiel van der Heijden 
JK 2 lAlwin Verkerk 
HS 2 IR. Mol/N. Renzenbrink/ K. 

JA 2 Vincent van Bers 
JA 1 1Beer Muller 
MA 1 1Pieter List 

HS 2 1 F. Bosker/ E.Wolfswinkel/H. 

Christafao Da Costa 
Ame Kranenburg 

Djurasevic 

Paul Bras 
Marco Yestra 
Danny van de Krans 

Jacquemijns 

zat 24-03 
	

Sporthal Oost 	SCORER EN/OF TIMER 

veld 1 
18.00 1 DS2 -Ring Stars 
20.00 1 HS2 -Blue Arrows 
veld 2 
18.00 1 JK3 -Quick Runners 

DS 1 peroen Schutte 	 Michel Hofman 
HS 1 1S. Bobenrieth/E. v.d. Heijden/ I. Zylstra 

JK 2 1Maarten Wolfswinkel 	Rogier Bol 

zat 31-03 
	

Dudok Arena 	SCORER EN/OF TIMER 

zat 14-04 	geen thuiswedstrijden 
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zat 21-04 

veld 1 
11.00 i XM1 -Bourgondie 
12.30 1  JJ1 -Archipel 
14.00 i MJ1 -Bourgondie 
veld 2 
11.00 1 XM2 -S.V.O. 
12.30 1 JA3 -BC Shooters 
14.00 1 JK3 -Blue Herons 

Dudok Arena 

XM 1 1Ruben van der Hammen 
JJ 1 lAnnemarie Groen 
MJ 2 1Thomas van Rossum 

XM 2 1Lucas Albada Jelgersma 
JA 2 1Tim Schot 
JK 1 1John-Alan Pascoe 

SCORER EN/OF TIMER 

Rolf de Klein 
Carolien Homan 
Daniel Sijtsma 

Martijn van Henten 
David van der Poel 
Terence Sjauw en Wa 

zat 28 -04 	Dudok Arena 	SCORER EN/OF TIMER 

veld 1 
13.30 i XM1 -Almaar Meer 
15.00 JA3 -Almaar Meer 
16.30 i DS1 -Jumpers 
18.15 HS2 -Leerdam 
veld 2 
13.30 t  JK4 -Woodpeckers 
15.00 1 JK2 -Red Stars 
16.30 1 JJ1 -Sparta Nijkerk 
18.15 1 HS3 -Eem 78 
veld 3 
20.30 1 HS1 -The Jugglers 

XM 2 1Peter van der Veer 	 Barry van 't Veldt 
JA 3 1Serv Aerts 	 Tyas Christenhuis 
DS 2 IP. Siebbeles/M. Hofman/ J. Schutte 
HS 1 1F. Smit/S. Jerbrant/ M. Elias 

JK 2 1Rogier Havelaar 	 Jeroen Slor 
JK 1 Reinier Baas 
	

Lukas Grond 
JJ 1 1Richard Hebly 	 Ryu Lekranty 
HS 3 ponathan Gurevich 

	
Dennis List 

HS 1 1  D.Doets/ J. Haas/ H.Jacquemijns 

De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is aangeboden door 

Pontkleyer4 uit Huizen 

*********************************************** 
- SCHEIDSRECHTERS 

*********************************************** 

zat 17-03 

veld 1 
15.30 J  JK4 -Green Giants 
17.00 1 JK1-de Dunckers 
veld 2 
15.30 J  JA2 -Kroon R./Prisma 
17.001 JA1-Almaar Meer 
18.45 1 MA1-BC Shooters 

Dudok Arena 

JK 2 1 Richard Hebly 
JK 2 1 Coert Bosker 

JA 2 ISuzanneSmit 
JA 1 1 Paul Siebbeles 
MA 1 1 Robert Pangemanan 

SCHEIDSRECHTERS 

Norbert-Jan de Boer 
Suzanne Laman 

Ruben Bevelander 
Fanny Smit 
David Burger 

zat 24-03 
	

Sporthal Oost 	SCHEIDSRECHTERS 

veld 1 
18.00 1 DS2 -Ring Stars 
veld 2 
18.001 JK3-Quick Runners 

DS 1 t  Coert Bosker 

JK 2 1 Norbert Jan de Boer 

Fokko Bosker 

Paul Siebbeles 
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Dudok Arena 	SCHEIDSRECHTERS zat 31-03 

veld 1 
13.30 1 JA1 -Kroon R./Prisma 
15.00 1 JK1 -Almaar Meer 
16.30 1 MJ1 -Bourgondie 
18.151 JJ1 -SV Argon 
veld 2 
13.30 1 XB1 -Kroon R./Prisma 
15.00 1  XM2-Bourgondie 
16.30 1 JA2-Crackerjacks 
18.15 1 MAl-Kroon R./Prisma 

JA 1 t  Flip van Swoll 
JK 1 t  Dennis List 
MJ 2 1  Harriet Bamasconi 
JJ 1 j  David Burger 

XB 1 t  Mattijs Owen 
XM 3 t  Annika Wolfswinkel 
JA 2 1  Jurrian Bevelander 
MA 1 t  Marc Jacquemijns 

Bastiaan Pex 
Ruben vd Hammen 
Sara jerbrant 
Robert Pangemanan 

Christafoa da Costa 
Inge Terpstra 
Thomas v. Rossum 
Martijn Haas 

zat 07-04 

veld 1 
15.15 1 XB1 -New Stars 
16.45 f  JK1 -Red Stars 
18.15 1 MJ1 -Eem '78 
veld 2 
15.15 t  JA2 -Woodpeckers 
16.45 1 JA1-Woodpeckers 
18.15 1 DS2-Niels Stensen 
20.00 1 HS3 -Red Stars 

Dudok Arena 

XB 1 1  Manuel da Costa 
JK 1 1  Suzanne Smit 
MJ 1 1 Harriet Barnasconi 

JA 2 t  Bastiaan Pex 
JA 1 t  Jeroen Slor 
DS 5 t  Marijke Bosker 
HS 3 1 Helene de Wit 

SCHEIDSRECHTERS 

Ruben Bevelander 
Fanny Smit 
Suzanne Laman 

Martijn Haas 
Jose Smit 
Bianca Wildschut 
Saskia Kruis 

zat 14-04 
	

geen thuiswedstrijden 

zat 21-04 

veld 1 
11.00 1 XM1 -Bourgondie 
12.30 1 JJ1 -Archipel 
14.00 1 MJ1 -Bourgondie 
veld 2 
11.001 XM2 -S.V.O. 
12.30 1JA3-BC Shooters 
14.00 1 JK3-Blue Herons 

Dudok Arena 

XM 1 t  Jonathan Gurevich 
JJ 1 t  Norbert-Jan de Boer 
MJ 2 1 Dennis List 

XM 2 1  Wendy Segaar 
JA 2 1  Suzanne Laman 
JK 1 1 Jurrian Bevelander 

SCHEI DSRECHTERS 

Roos Blommaert 
Coert Bosker 
Joost de Klein 

Annika Wolfswinkel 
Bianca Wildschut 
Joury de Vente 

zat 28-04 
	

Dudok Arena 	SCHEIDSRECHTERS 

veld 1 
13.30 1 XM1 -Almaar Meer 
15.00 t  JA3 -Almaar Meer 
veid 2 
13.30 1 JK4 -Woodpeckers 
15.00 1 JK2 -Red Stars 
16.30 t  JJ1 -Sparta Nijkerk 
18.15 t  HS3 -Eem '78 

XM 2 t 	Richard Hebly 
JA 3 t 	Marijke Bosker 

JK 2 	Helene de Wit 
JK 1 1 	Harriet Barnasconi 
JJ 1 t 	Coert Bosker 
HS 3 t 	Robert Pagemanan 

Martijn Reijersen 
Suzanne Laman 

Ruben v.d. Hammen 
Dennis List 
Norbert Jan de Boer 
David Burger 

Opzeggen lidmaatschap 

Het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk via het secretariaat en wel voor 1 april 
2001. 
Bij tijdige opzegging wordt automatisch de waarborg teruggestort op uw rekening. Bij te late opzegging vervalt de 
waarborg. 
Het adres van Dunckers-secretaris Gerrit Roozeboom is: Meteorenstraat 110, 1223 EV Hilversum 
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