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Duncky nr. 2 : Een inleiding 

  

Goedeherfst 
iedereen 
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t dreigt ook dit sei-

zoen weer  

Ik heb er rekening mee-

gehouden, nieuwe brievenbus 

aan de muur geschroefd, 

nieuw klinkerpad aan laten 

leggen, borden aan het 

begin van de straat 

met: 

Dunckybijdrage op nr 

23 !!!!" maar ja, je kunt niet alles 

voor zijn he? 

Overweldigend ronduit verlammend 

moet ik zeggen. Duncky nr 1 was nog niet 

de deur uit of daar hoorde ik dat romme-

lende geluid alweer. Mijn kinderen kropen 

angstig ineen. Wat was dat geluid? Kwam 

daar een kudde gnoe's aan? Wildebeesten 

misschien? Olifanten....Tja daar sta je dan 

als vader met een mond vol tanden...ik 

wist het ook niet, maar durfde niet te gaan 

kijken en met voor drie weken aan nood-

voorraad blikjes annanas trokken wij ons 

terug in de kelder met slaapzakken wat 

een herrie zeg! Na twee dagen bleef het 

weer stil. Ik tevoorschijn ....oh kijk eens 

Papa durft, wat een held, mompelde mijn 

zoontje, nadat ik hem een gulden in zijn 

hand duwde. Mijn dochter dreigde flauw te 

vallen...Pap gaat wel even kijken jongens. 

Met een blik overzag ik het slag-

veld...jawel van de straat tot de voordeur 

en wel drie keer terug lagen de Duncky bij-

dragen voor de deur. Dat was het geluid 

dus geweest, al die waanzinnig enthou-

siaste leden met hun Duncky kopy, bang 

om te laat te komen voor Duncky nr 2. 

Wel ik moet 

julLie zeggen, dat 

ik alles doorgelezen 

heb en ...tja het is 

even slikken, helaas niets 

heeft de censuur gehaald. 

Jammer, volgende keer 

beter, blijf het probe-

ren jongens, erg jam- 

mer, maar bij 

Jupiter, wat hebben 

wij hier te maken 

met een allemachtig kreatief voLkje. 

Iemand wiens stukjes altijd door 

de censuur komt is Edward Swier, wij 

herhalen op veler verzoek .  nog maar 

even het stukje dat hij voor de Gooi 

schreef over Erik Latjes en alleen voor ons 

heeft Edward er nog even een vervolg bij-

geschreven. Zelf wil ik ook nog even 

en  

dat verdiend een nieuwe allinea Erik 

het allerbeste en een razendsnelle beter-

schap toewensen namens de gehele redak-

tie. 

The Big Boss schreef zelf ook nog een 

stukje vanaf de bestuurstafel en dat kon ik 

niet weigeren. 

Het is dus weer niet gelukt om deze 

Duncky helemaal schoon van bijdragen te 

houden, maar wij blijven het proberen. 

Ik groet iedereen vanaf mijn 

Censuurstoel en eh probeer het nog 

eens jongens,He 

Uw Redaktie chef Rob Plekkenpol 

Belangrijke 
telefoon-
nummers: 

Erik van de Berg 
voorzitter 

035-6247406 

Bea van Gurp 
secretaris 

035-6235712 

Maarten wolfswinkel 
penningmeester 

035-6243158 

Hans Jacquemijns 
voorzitter 
wedstnjdcommissie 

035-6858979 

Leo-Geert v.d. Berg 
wedstrijdcommissie 

035-6230489 

Jacques Haas 
wedstnjdcommissie 

035-6938100 

Fred Bijland 
ledenadministratie 

035-6219818 

Rob Plekkenpol 
redaktie Duncky 

035-6246391 

Patty Voorma 
scheidsrechters 

035-6243734 

Corrie Boersma 
bezorging Duncky 

035-6216224 

HTS 
Kolhornseweg 25 

035-6400609 

Augustinusschool 
Augustinushof 11 

035-6216430 

Kohnstamschool 
Laapersveld 23 

035-6215835 
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Iedereen heeft weer getraind, er zijn 
weer wedstrijden gespeeld, er zijn wed-
strijden gewonnen en verloren. Al met al 
, het seizoen is weer duidelijk begonnen 
en nu al weer even op dreef. 

Ook de eerste problemen hebben zich 

voorgedaan. Het schijnt voor een aantal 

leden toch telkens weer moeilijk te zijn om 

de taken te vervullen: spelleiders, scheids-

rechters en mensen van de tafel zijn helaas 

niet altijd of te laat op hun post! Het 

bestuur heeft in overleg met de wedstrijd-

commissie opnieuw besloten om op een 

selektieve wijze een aantal mensen een 

herinnering te sturen, zodat men wee 

welke taak er op de zaterdag verricht moet 

worden. Het bestuur is er van op hoogte, 

dat er op de Algemene Ledenvergadering 

opmerkingen gemaakt zijn, dat sommige 

leden dit overdreven vonden, maar wij zijn 

van mening dat het niet anders kan! 

Helaas hebben wij te weinig aktieve leden 

voor het instellen van een zaalwacht. Da  

is iemand die de hele zaterdag aanwezig is 

en toezicht houdt op de gang van zaken 

gedurende de wedstrijden. Indien een lid 

van mening is, dat deze aanschrijving voor 

hem of haar niet nodig is, dan verzoek ik 

hen mij dit te Laten weten. (Erik van de 

Berg teL nr.6247406) 

Het bestuur is van mening dat "de kar 

weer op de rails staat" d.w.z. dat vele 

zaken voor dit jaar weer geregeld zijn en 

dat de lopende zaken bijgehouden moeten 

worden. Wij houden dus tijd over! Dat is 

juist en deze tijd willen wij gaan benutten 

om het volgende seizoen voor te bereiden! 

Het zal onderhand wel iedereen bekend 

zijn, dat dit het laatste seizoen in deze 

sporthal is en dat wij in het nieuwe sei-

zoen ergens anders moeten gaan trainen 

en spelen. Dat is niet zo'n eenvoudige zaak 

en er zal nog veel overleg moeten plaats-

vinden tussen bestuur, leden van de wed-

strijdcommissie , "gewone leden en mis-

schien wel externe adviseurs. Andere zaken 

zoals b.v. het zoeken naar sponsors, staan 

ook op het programma. Het zal duidelijk 

zijn dat het bestuur d.m.v. de Duncky de 

leden regelmatig op de hoogte zal houden. 

Het valt dus wel mee met de tijd die wij 

overhouden! 

Een hartelijke en sportieve groet mede 

namens de overige bestuursleden 

Erik van de Berg, voorzitter. 

Ruben Bévelander 
eerste MVP 

Een nieuwe kantine, een nieuw initia-

tief. Zo ongeveer kon het openingstoer-

nooi van dit seizoen worden omschreven. 

Op vrijdagavond 11 september kwamen 

zo'n honderd leden af op het mini-evene-

ment, dat in mijn ogen zeer geslaagd was. 

Tuurlijk jammer dat er relatief weinig seni-

oren waren, maar de kantine-omzet was 

niettemin prima. 

Speciale dank gaat uit naar Wouter 

Noordeloos, die zo attent was om te bellen 

of we geen muziek nodig hadden. De aan-

wezigheid van DJ W bleek een schot in de 

roos. Zijn initiatief heeft inmiddels al  

diverse competitie-avonden een vervolg 

gekregen, tot groot enthousiasme van 

velen. 

Maar goed, het toernooi. Er waren zes-

tien teams, die over vier poules werden 

verdeeld, en als belangrijke intermezzo's 

werd er bovendien vanaf de vrije-worplijn 

en driepuntslijn gestreden om fraaie prij-

zen. Op basis van de teamresultaten, en 

een ingenieus puntensysteem op de beide 

andere onderdelen werd een MVP uitverko-

ren, die behalve een beker ook weer de 

nodige prijzen ontving. 

De grote winnaar? Ruben Bevelander. 
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Erik Latjes, 

welkom 
terug 

Hij won de finale van het vrije-worpspel en 

haalde met zijn team ook de eindzege in 

de poule: 7 punten. Ook Suzanne Laman 

haalde dat aantal, maar trok zich terug 

voor de drie-puntswedstrijd en werd daar-

om gediskwalificeerd. 

Volgend jaar weer? En waar? Dat zien 

we dan wel weer. Ondertussen denkt de 

kantinecommissie druk na om dit seizoen 

een aantal vrijdagavonden open te gaan. 

Voor een spelletjesavond of zo, of een 

late-nightmatch. Tot dan. 

De MVP-topvijf 

Ruben Bevelander 7 punten 

Suzanne Laman 7 punten 

Suzanne Smit 5 punten 

Dennis List 	5 punten 

Flip van Swoll 5 punten * 

* gediskwalificeerd 

De 	telefoniste 	van 	zieken huis 

Hilversum weet meteen over wie ik het 

heb. Het kamernummer van Erik Latjes? 

Populaire jongen, zeg”. Ik stamel, zeg dat 

het ook niet niks is wat hij heeft meege-

maakt. Wil haar het hele verhaal uit de 

doeken doen. Klaarblijketijk zit het me nog 

steeds hoog wat ik allemaal heb gezien en 

gevoeld. En daarin sta ik niet alleen. 

Zelden heeft een bijdrage van mij aan De 

Gooi- en Eemlander zoveel losgemaakt. 

Tientallen (ja, werkelijk) telefoontjes. Hoe 

het met mij is, maar vooral hoe het met 

Erik gaat. Ook mensen van Rode Kruis en 

de organisatie van sportmasseurs, die me 

een reanimatiecursus aanbieden. Ik zeg 

eerlijk geen held te zijn. Bij een beetje 

bloed gaat het al mis. 

Maar goed, hoe gaat het met Erik? 

Beter, steeds beter. Niet speciaal door het 

bloemetje dat Dunckers bij hem heeft 

laten bezorgen, of zo. Nee, maar wel 

omdat Eriks lichaam na de enorme optater 

zich wonderwel snel herstelde. Tuurlijk, als 

ik dit schrijf, zijn niet alle testresultaten 

al bekend en is voorzichtigheid nog altijd 

geboden, maar volgens vrienden en team-

genoten zat Erik Latjes er enkele dagen na 

zijn hartstilstand al behoortijk monter bij. 

Gelukkig maar. Mogelijk hebben we elkaar 

hier of daar alweer op de tribune getrof-

fen, nog voordat deze Duncky verschijnt. 

En ziet u hem eerder: het is geen geest, 

maar werketijk waar: het is Erik Latjes. 

Welkom terug. 



ngen 
Tijdstip 
	

Groep 	Trainer(s) 
	

Coach(es)/aanvoerder(s)l-ster(s) 
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sporthal H.T.S. 
Kolhornseweg 25 
035 - 6400609 

sportzaal 
Augustinusschool 
Augustinushof 11 
035 - 6216430 

sportzaal 
Kohnstamschool 
Laapersveld 23 
035 - 6215835 

Scheidsrechters-
funktionaris : 
Patty Voorma 
035 - 6243734 

Maandag 	17.30-18.45 	JA3 	Fokko Bosker 	Wijbren de  Vries 

18.45-20.00 	DS1 	Dirk Doets 	 Dirk Doets 

MJ1 

	

20.00-21.15 	JK1 	Leo-Geert v.d. Berg 	Leo-Geert v.d. Berg 

	

21.15-22.30 	HS1 	Freek van Gurp 	Freek van  Gurp  
(Augustinussch) 	18.00-19.15 	XB1 	Harry Mbertsma 	Carina Gesman 

Dinsdag 	17:30-18:45 	JK2 	Remco  Giskes 	Carl.o Rutten 

Tr mini's Jolanda Boersma 	Saskia Kruis 

18.45-20.00 XM2 	Jacques Haas 	Jacques Haas 

XM3 	Maarten Wolfswinkel 	Ivo Enters 

20.00-21.15 	JA1 	Hans Jacquemijns 	Hans Jaquemijns 

21.15-22.30 	HS2 	Fokko Bosker 	Fokko Bosker 

Woensdag 17.30-18.45 

	

18.45- 20.00 	JA2 	Erica Hoogerbrug 	Erica Hoogerbrug 

	

20.00- 21.15 	DS2 	Jacob Doets 	 Coert Bosker 

	

21.15- 22.30 	HS3 	Maarten Wolfswinkel 	Maarten Wolfswinkel 

HS4 	Maarten Wolfswinkel 	Maarten Wolfswinkel 

Donderdag 	17.30-18.45 	MA1 	Suzanne en Fanny Smit Ester Bol 

	

18.45-20.00 	MJ1 	Jeroen v.d. Berg 	Gert Blaauw 

	

20.00-21.15 	DS1 	Dirk Doets 	 Dirk Doets 

21.15-22.30 	HS1 	Freek van Gurp 	Freek van Gurp 

Vrijdag 	17.30-18.45 	XM1 	Harry Mbertsma 	Johnny Mulders  

	

18.45- 20.00 	MK1 	Bianca Wildschut 	Bianca Wildschut 

	

20.00- 21.15 	JJ1 	Fokko Bosker 	Fokko Bosker 

21.15- 22.30 

AFBELLEN 
Als je echt niet kunt spelen, bel dan ruim van te voren bij je trainer danwel je coach af.Hun 

telefoonnummers staan in het wedstrijdbulletin bij jouw team vermel.d. 



zat 

zat 

07/11 

14/11 

19.45 

zat 21/11 	1  20.30 

vrij 27/11 	1  21.00 

zon 06/12 	1  18.30 

zat 12/12 	1  18.15 

zat 19/12 	1  13.00 

de Dunckers 

de Dunckers 

de Dunckers 

D.B.V. Rowic 

Niels Stensen 

de Dunckers 

L.U.S.V. 
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TEAM 

HS1 afschrijven voor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Freek van Gurp 035 6235712 
Freek van Gurp 035 6235712 

zon 08/11 	1  20.00 B.Z. '72 HS1 - 	de Dunckers 	HS1 De Clomp 

Zeist 

zat 14/11 	1  19.30 Springers HS1 - de Dunckers 	HS1 De Mammoet 

Gouda 

zat 21/11 18.30 de Dunckers HS1 - 	BC Markt Utrechtl-IS1 !>H.T.S.<! 

zat 28/11 	1  19.30 SV Argon HS1 - 	de Dunckers 	HS1 Willisstee 

-> Reserve S irt ! Wilnis 

zat 05/12 	j  16.45 de Dunckers HS1 - 	Den Braven/GobaHS1 !>H.T.S.<! 

zat 12/12 	j  20.15 de Dunckers HS1 - 	Niels Stensen 	HS1 !>H.T.S.<! 

zon 20/12 	1  15.30 S.B.U. HS1 - 	de Dunckers 	HS1 Univers Sportc. 

Utrecht 

DS1 	afschrijvenvoor trainingen bij 
voor wedstrijden bij : 

Dirk Doets 
Dirk Doets 

035 5828106 
035 5828106 

DS1 

DS1 

DS1 

- 	S.V.O. 	DS1 

- 	..vrij.. 

- Waddinxveen FL DS1 

!>H.T.S.<! 

!>H.T.S.<! 

DS1 - 	de Dunckers DS1 Sterrenburg 

Dordrecht 

DS2 - 	de Dunckers DS1 Catherijnehal 

Utrecht 

DS1 	- Bourgondie DS1 !>H.T.S.<! 

DS1 	- de Dunckers DS1 U.S.C. 

Leiden 

HS2 	afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Fokko Bosker 035 6235018 
Fokko Bosker 035 6235018 

zat 07/11 21.30 

zat 14/11 19.45 

zat 21/11 13.45 

zat 28/11 21.00 

zat 05/12 

zat 12/12 16.30 

zat 19/12 21.30 

de Dunckers 	H52 - Fictoor 

B.Z. '72 	HS3 - de Dunckers 

vertrek om 18.45 HTS 

de Dunckers 	1-152 - Bourgondie 

Ring Stars 	HS2 - de Dunckers 

de Dunckers 	HS2 - ..vrij.. 

de Dunckers 	HS2 - New Stars 

de Dunckers 	H52 - Leerdam 

HS1 
	

!>H.T.S.<! 

HS2 
	

De Clomp 

Zeist 

HS1 
	

!>H.T.S.<! 

HS2 
	

Sporthal Oost 

FIS3 
	

!>H.T.S.<! 

1-152 
	

!>H.T.S.<! 

Let op: 
In het programma 

in de muurkrant-

editie zijn de 

wedstrijden die 

afwijken van 

hetgeen in het 

wedstrijdbulletin 

staat, geschreven 

in dikke en schuine 
letters !!!!! 
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HS3 afschryvenvoor trainingen by : Maarten Wolfswinkel 035 6243158 
voor wedstryden by : 	Maarten Wolfswinkel 035 6243158 

zat 07/11 de Dunckers 	HS3 ..vrij.. 
zat 14/11 1 de Dunckers 	HS3 	- ..vrij.. 
zat 21/11 15.15 	de Dunckers 	HS3 	- Fictoor HS2 	1 1>H.T.S.4 
zat 28/11 17.30 1 Jump Usselst. 	HS2 	- 

vertrek om 16.15 HTS 
de Dunckers HS3 	1 Het Heem 

Lisselstein 
zat 05/12 1 de Dunckers 	HS3 	- ..vrij.. 
zat 12/12 1 de Dunckers 	HS3 	- ..vrij.. 
zat 19/12 17.30 1 Eagles 	HS1 	- de Dunckers HS3 Catherijnehal 

1 vertrek om 16.30 HTS Utrecht 

HS4 	afschryvenvoor trainingen by : 
voor wedstryden by : 

Maarten Wolfswinkel 
Maarten Wolfswinkel. 

035 6243158 
035 6243158 

zat 07/11 18.00 

zat 14/11 17.30 

zat 21/11 16.45 

zat 28/11 18.00 

zat 05/12 15.00 

zat 12/12 
zat 19/12 18.30 

de Dunckers 	HS4 - 
Jump IJsselst. HS4 - 
vertrek om 16.15 HTS 
de Dunckers 	HS4 - 
Ring Stars 	HS4 - 
de Dunckers 	HS4 - 
de Dunckers 	HS4 - 
de Dunckers 	HS4 - 

Niels Stensen HS7 
de Dunckers 	HS4 

Eag les 	1153 
de Dunckers 	H54 
Midland 	H53 
..vrij.. 
SV Argon 	HS4 

!>H.T.S.<! 
Het lieem 

Dsselstein 

!>H.T.S.<! 

Sporthal Oost 

!>H.T.S.<! 

!>H.T.S.<! 

DS2 afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Jacob Doets 035 2-30-"fr5 
Coert Bosker 035 6236971 

zat 07/11 17.00 

zat 14/11 
zat 21/11 
zat 28/11 21.15 
vrij 04/12 21.00 

zat 12/12 19.00 

zat 19/12 20.00 

Crackerjacks 	DS2 - 
vertrek om 16.00 HTS 
de Dunckers 	DS2 - 
de Dunckers 	DS2 - 

de Dunckers 	DS2 - 
SV Argon 	DS2 - 
vertrek om 20.00 HTS 
Niets Stensen DS5 - 
vertrek om 18.00 HTS 
de Dunckers DS2 - 

de Dunckers 	DS2 

..vrij.. 

..vrij.. 
BC Markt UtrechtDS1 
de Dunckers 	DS2 

de Dunckers 	DS2 

Midtand 	DS1 

Zielhorst 
Amersfoort 

1>H.T.S.4 
De Eendracht 

Mijdrecht 
Catherijnehal 

Utrecht 
1>H.T.S.4 

JJ1 afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Fokko Bosker 035 6235018 
Fokko Bosker 035 6235018 

de Dunckers 
de Dunckers 
SV Argon 
vertrek om 16. 
de Dunckers 
de Dunckers 
New Stars 
vertrek om 18. 
de Dunckers 

JJ1 	- ..vrij.. 
JJ1 	- Quick Runners JJ1 1>H.T.S.4 
JJ1 	- de Dunckers JJ1 De Eendracht 

00 HTS Mijdrecht 
JJ1 	- Red Stars 332 !>H.T.S.<! 

331 	- ..vrij.. 
332 	- de Dunckers 331 De Baten 

30 achterkant station Nieuwegein 

331 	- 	..vrij.. 

zat 07/11 

zat 14/11 18.00 

zat 21/11 17.00 

zat 28/11 19.45 
zat 05/12 

zon 13/12 19.45 

zat 19/12 
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MJ1 afschrijvenvoor trainingen bij :Jeroen van den Berg 035 7724234 
voor wedstrijden bij : 	Gert Blaauw 	035 6831612 

zat 07/11 16.30 Eem '78 	MJ1 	- 

vertrek om 15.45 HTS 

de Dunckers MJ1 De Hift 
Eemnes 

zat 14/11 15.30 Woodpeckers 	MJ1 	- 

vertrek om 14.30 HTS 
de Dunckers MJ1 Den Oord 

Houten 
zat 21/11 de Dunckers 	MJ1 	- ..vrij.. 
zat 28/11 18.15 de Dunckers 	M31 	- New Stars M32 !>H.T.S.<! 
zat 05/12 11.00 Crackerjacks 	MJ1 	- 

vertrek om 10.00 HTS 
de Dunckers MJ1 Zielhorst 

Amersfoort 
zat 12/12 de Dunckers 	MJ1 	- ..vrij.. 
zat 19/12 17.00 de Dunckers 	MJ1 	- BC Shooters MJ2 

JK1 afschrijvenvoor trainingen bij : Leo-Geert v.d. Berg 035 6831612 
voor wedstrijden bij : 	Leo-Geert v.d. Berg 035 6831612 

de Dunckers 	JK1 - 

de Dunckers 	JK1 - 

de Dunckers 	JK1 - 

de Dunckers 	JK1 - 

de Dunckers 	JK1 - 

Sparta Nijkerk JK1 - 

vertrek om 17.00 HTS 

de Dunckers JK1 - 

..vrij.. 

Quick Runners 

..vrij.. 

Break Stars 

..vrij.. 

de Dunckers 

Blue Drakes 

zat 07/11 

zat 14/11 16.30 

zat 21/11 

zat 28/11 16.45 
zat 05/12 

zat 12/12 18.00 

zat 19/12 15.30 

JK1 	!>H.T.S.<! 

JK1 	!>H.T.S.<! 

JK1 	Watergoor 

Nijkerk 

JK1 	!>H.T.S.<! 

j11(2, afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Remco Giskes 035 7724234 
Carto Rutten 035 6838317 

zat 07/11 15.00 de Dunckers 	JK2 	- Woudenberg JK1 !>H.T.S.<! 
zat 14/11 17.05 Blue Herons 	JK1 	- 

vertrek om 15.50 HTS 

de Dunckers JK2 Helsdingen 

Vianén 
zat 21/11 de Dunckers 	3K2 	- ..vrij.. 
zat 28/11 de Dunckers 	JK2 	- ..vrij.. 
zat 05/12 12.30 Crackerjacks 	JK2 	- 

vertrek om 11.30 HTS 

de Dunckers JK2 Zielhorst 

Amersfoort 
zat 12/12 de Dunckers 	JK2 	- ..vrij.. 
zat 19/12 14.00 de Dunckers 	3K2 Almaar Meer 3K2 !>H.T.S.<! 

MK1 afschrijvenvoor trainingen bij : Bianca Wildschut 035 6213856 
voor wedstrijden bij : 	 Bianca Wildschut 035 6213856 

zat 07/11 

zat 14/11 

zat 21/11 

zat 28/11 15.15 

zat 05/12 

zat 12/12 15.45 

zat 19/12 

de Dunckers 	MK1 - 

de Dunckers 	MK1 - 

de Dunckers 	MK1 - 

de Dunckers 	MK1 - 

de Dunckers 	MK1 - 

BC Shooters 	MK1 - 

vertrek om 14.45 HTS 

de Dunckers 	MK1 - 

..vrij.. 

..vrij.. 

..vrij.. 

Kroon R. PrismaMK1 

..vrij.. 

de Dunckers 	MK1 

..vrij.. 

!>H.T.S.<! 

De Kuil 

Bunschoten 



zat 07/11 

zat 14/11 15.00 

zat 21/11 12.15 

zat 28/11 13.45 

zat 05/12 

zat 12/12 14.45 

zat 19/12 12.30 

de Dunckers 	JA1 - ..vrij.. 

Bourgondie 	JA1 - de Dunckers 	JA1 

vertrek om 13.45 HTS 

de Dunckers 	JA1 - Crackerjacks 	JA1 

de Dunckers 	JA1 - Niels Stensen JA1 

de Dunckers 	JA1 - ..vrij.. 

B.Z. '72 	JA1 - de Dunckers 	JA1 

vertrek om 13.45 HTS 

de Dunckers 	JA1 - Kroon R. Prisma JA1 

Hordenhal 

Wijk bij Duurst. 

!>H.T.S.<! 

!>H.T.S.<! 

De Clomp 

Zeist 

!>H.T.S.<! 

JA2 	afschrijvenvoor trainingen bij 
voor wedstrijden bij : 

: Erica Hoogerbrug 
Erica Hoogerbrug 

035 5774469 
035 5774469 

zat 07/11 13.30 

zat 14/11 15.00 

zat 21/11 

zat 28/11 15.30 

zat 05/12 13.30 

zat 12/12 

zat 19/12 

de Dunckers 
	

JA2 - 

de Dunckers 
	

JA2 - 

de Dunckers 
	

JA2 - 

SV Argon 
	

JA1 - 

vertrek om 14.30 HTS 

de Dunckers 
	

JA2 - 

de Dunckers 
	

JA2 - 

de Dunckers 
	

JA2 - 

Wouden berg 	JA1 

BC Shooters 	JA1 

..vrij.. 

de Dunckers 	JA2 

Almaar Meer 	JA1 

..vrij.. 

..vrij.. 

!>H.T.S.<! 

!>H.T.S.<! 

De Eendracht 

Mijdrecht 

!>H.T.S.<! 
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JA1 	afschrijvenvoor trainingen bij : Hans Jacquemijns 035 6858979 
voor wedstrijden bij : 	 Hans Jacquemijns 035 6858979 

JA3 afschrijvenvoor trainingen bij : 	Fokko Bosker 
voor wedstrijden bij : 	 Wijbren de Vries 

035 6235018 
035 6233618 

zat 07/11 16.30 New Stars 	JA3 	- 

vertrek om 15.15 HTS 

de Dunckers JA3 De Baten 

Nieuwegein 

zat 14/11 13.30 de Dunckers 	JA3 	- Quick Runners JA1 !>H.T.S.<! 

zat 21/11 de Dunckers 	JA3 	- ..vrij.. 

zat 28/11 16.30 Bourgondie 	JA2 	- 

vertrek om 15.15 HTS 

de Dunckers JA3 Hordenhal 

Wijk bij Duurst. 

zat 05/12 de Dunckers 	JA3 - ..vrij.. 

zat 12/12 13.30 de Dunckers 	JA3 - Almaar Meer JA2 !>H.T.S.<! 

zat 19/12 16.30 BC Shooters 	3A2 - 

vertrek om 15.30 HTS 

de Dunckers JA3 De Kuil 

Bunschoten 

MA1 afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

Suzanne Smit 035 6233810 
Ester Bol 035 6217879 

zat 

zat 

zat 

07/11 

14/11 

21/11 

18.00 

13.30 

Bourgondie 	MA2 	- 

vertrek om 16.45 HTS 

de Dunckers 	MA1 	- 

Blue Drakes 	MA1 	- 

de Dunckers 

..vrij.. 

de Dunckers 

MA1 

MA1 

Hordenhal 

Wijk bij Duurst. 

Bulwijk 

-> Reserve Shirt ! vertrek om 12.15 HTS Woerden 

zat 28/11 12.15 de Dunckers 	MA1 	- B.Z. '72 MA2 !>H.T.S.<! 

zat 05/12 de Dunckers 	MA1 	- ..vrij.. 

zat 12/12 17.45 Kroon R. PrismaMA1 - 

vertrek om 16.45 HTS 

de Dunckers MA1 Sporthal vd. Vlist 

Utrecht 

zat 19/12 11.00 de Dunckers 	MA1 	- Break Stars MA1 !>H.T.S.<! 



035 6245086 
035 6948916 

XM1 	afschrijvenvoor trainingen bij : 	Harrij Albertsma 
voor wedstrijden bij : 	 Johnnij Mulders 

XM3 035 6243158 
020 6692619 

afschrijvenvoor trainingen bij :Maarten Wolfswinkel 
voor wedstrijden bij : 	 Ivo Enters 

035 6245086 
035 7725494 

Harrij Albertsma 
Carina Gesman 

XB1 	afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

zat 07/11 12.15 

zon 15/11 17.30 

zat 21/11 

zat 28/11 11.00 

zat 05/12 10.00 

zat 12/12 12.15 

zat 19/12 11.00 

-> Reserve Shirt ! 

de Dunckers 	XM1 - 

Crackerjacks 	XM1 - 

vertrek om 9.00 HTS 

de Dunckers XM1 - 

Almaar Meer XM1 - 

vertrek om 11.00 HTS 

Crackerjacks 	XM1 

de Dunckers 	XM1 

Kroon Re. PrismaXM1 

de Dunckers 	XM1 

de Dunckers 	XM1 - SV Argon 	XM1 
Niels Stensen XM1 - de Dunckers 	XM1 

vertrek om 16.30 achterkant station 

de Dunckers 	XM1 - ..vrij.. 

Jacques Haas 	035 6938100 
Jacques Haas 	035 6938100 

Crackerjacks 	XM3 !>H.T.S.<! 

Jump LIsselsteinXM1 !>H.T.S.<! 
..vrij.. 

de Dunckers 	XM2 De Hilt 

Eemnes 
..vrij.. 

Almaar Meer 	XM2 !>H.T.S.<! 

de Dunckers 	XM2 Bulwijk 

Woerden 

't Gooi 	XM1 	- 

vertrek om 10.00 HTS 

de Dunckers XM3 De Lunet 

Naarden 
de Dunckers 	XM3 	- Leerdam XM1 L>H.T.S.<1 
de Dunckers 	XM3 	- Almaar Meer XM3 1>H.T.S.<! 
Almaar Meer 	XM3 	- 

vertrek om 11.30 HTS 

de Dunckers 	XM3 	- 

de Dunckers 	XM3 	- 

de Dunckers 

Bourgondie 

..vrij.. 

XM3 

XM1 !>H.T.S.<! 

Kroon R. PrismaXM2 - de Dunckers XM3 Sporthal vd. Vlist 
vertrek om 17.00 achterkant station Utrecht 

zon 08/11 

zat 14/11 

zat 21/11 

zat 28/11 	14.00 

-> Reserve Shirt ! 

zat 05/12 	11.00 

zat 12/12 

zat 19/12 

New Stars 

vertrek om 11. 

de Dunckers 

de Dunckers 

Almaar Meer 

vertrek om 14. 

de Dunckers 

de Dunckers 

de Dunckers 

XB1 - de Dunckers 	XB1 

00 achterkant station 

XB1 - ..vrij.. 

XB1 - ..vrij.. 

XB1 - de Dunckers 	XB1 

00 HTS 

XB1 - B.Z. '72 	XB1 

XB1 - ..vrij.. 

XB1 - ..vrij.. 

MINI MINI's afschrijven voor trainingen en wedstrijden bij : 
Jolanda Boersma035-6216224 

12.15 

1>H.T.S.<! 

Catherijnehal 

Utrecht 

1>H.T.S.<! 

Zielhorst 

Amersfoort 

1>H.T.S.<! 

XM2 	afschrijvenvoor trainingen bij : 
voor wedstrijden bij : 

zat 

zat 

zat 

zat 

07/11 

14/11 

21/11 

28/11 

11.00 

12.15 

15.15 

zat 05/12 

zat 12/12 	11.00 

zat 19/12 	12.30 

-> Reserve Shirt ! 

de Dunckers 	XM2 - 

de Dunckers 	XM2 - 

de Dunckers 	XM2 - 

Eem '78 	XM1 - 

vertrek om 14.30 HTS 

de Dunckers 	XM2 - 

de Dunckers 	XM2 - 

Blue Drakes 	XM1 - 

vertrek om 11.15 HTS 

zat 07/11 	11.00 

zat 14/11 	11.00 
zat 21/11 	11.00 

zat 28/11 	11.30 

-> Reserve Shirt ! 

zat 05/12 	12.15 

zat 12/12 

zon 20/12 	18.00 

De Baten 

Nieuwegein 

!>H.T.S.<! 
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THUISWEDSTRIJDEN 
zaterdag 7 november >1-I.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 XM2 -Crackerjacks XM 3 Jespar 	Wolfswin kel Pieter 	List 

12.15 XM1 -SV Argon XM 1 Leen van Manen Ryu 	Lekranty 

13.30 JA2 -Woudenberg JA 1 Jan Willem van Bers Paul 	Zagt 

15.00 3K2 -Woudenberg JK 1 Joel Salampessy Ruben 	Bevelander 

16.30 

18.00 HS4 -Niels Stensen HS 7 Floor van Doorn Harriet 	Barnasconi 

19.45 DS1 -S.V.O. DS 1 >P. 	Siebbeles/N. de Boer/ J. van Eyck< 

21.30 HS2 -Fictoor HS 1 Katelijn van Doorn Marijke 	Bosker 

zaterdag 14 november 	>1-I.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 XM3 -Leerdam 	XM 1 Melanie 	Bijland Menno Troost 

12.15 XM2 -Jump IJsselst. XM 1 Maarten 	Lambour Femke Jansen 

13.30 JA3 -Quick Runners JA 1 Robin 	Segaar Alwin 	Verkerk 

15.00 JA2 -BC Shooters 	JA 1 Jean-Paul Andrée Louis 	Gonzalez 

16.30 JK1 -Quick Runners JK 1 Jesper 	Harmes Rutger 	Zeldenrijk 

18.00 331 -Quick Runners JJ 1 Daniel 	Sijtsma Ruben van der Hammen 

19.30 

21.00 

zatertadag 21 november >11.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 XM3 -Almaar Meer XM 3 Flip van Swoll 	Michiel van der Heijden 

12.15 JA1 -Crackerjacks JA 1 Ritchie van Henten 	Milou van Beers 

13.45 HS2 -Bourgondie HS 1 Arjan 	Roozeboom 	Marc Jacquemijns 

15.15 HS3 -Fictoor HS 2 Henk 	Lagerwey 	Jesse 	Bijl 

16.45 HS4 -Eagles HS 3 Robbert 	Pangemanan 	David 	Burger 

18.30 HS1 -BC Markt Utr. HS 1 >I. 	Hagenouw/J. 	Smeijers-/ S. 	Oskam< 

20.30 DS1 -Waddinxv. FL DS 1 >R. 	MoL/J. van den Berg/ M. 	Smeijers< 

zaterdag 28 november 	>11.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 XM1 	-Crackerjacks 	XM 1 Natascha v.d.Loosdrecht Elisa van Rooij 

12.15 MA1 	-B.Z. '72 	MA 2 Nigel 	Mulders 	Paul 	Bras 

13.45 JA1 	-Niels Stensen 	JA 1 Roxanne van Wijhe 	Rianne 	Henzen 

15.15 MK1 	-Kroon R.PrismaMK 1 Chris 	Hemke 	Thomas van Rossum 

16.45 JK1 	-Break Stars 	JK 1 Suus 	List 	 Sanne 	Groen 

18.15 MJ1 	-New Stars 	MJ 2 Alexander Ton 	Joury de Vente 

19.45 331 	-Red Stars 	JJ 2 Leida van Dijk 	Inez Veldkamp 

21.15 DS2 	-BC Markt Utr. 	DS 1 Maarten 	Groen 	Job 	Kool 

zaterdag 5 december 	>11.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 

12.15 

13.30 

15.00 

16.45 

XB1 -B.Z. '72 	XB 1 

XM3 -Bourgondie 	XM 1 

JA2 -Almaar Meer JA 1 

H54 -MidLand 	HS 3 

HS1 -D.Braven/Goba HS 1 

Sinan Tokbay 	Beertje Muller 

Stephan Verweij 	Jesse Beijer 

Bart Ruysendaal 	John-Alan Pascoe 

René Mol 	 Paul Kienstra 

>3. Hardeman/R. Bol/ T. Welink< 
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zaterdag 12 december 	>H.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 XM2 	-Almaar Meer 	XM 2 Micha van Eeden 	Danny van de Krans 
12.15 XM1 	-Kroon R.PrismaXM 1 Lukas 	Grond 	Arne 	Kranenburg 
13.30 JA3 	-Almaar Meer 	JA 2 Jurjen 	Sijtsma 	Vincent van Bers 
15.00 Tim 	Haremaker 	Bobby 	Boersma 
16.30 HS2 	-New Stars 	HS 3 Sara 	Jerbrant 	Harriet 	Barnasconi 
18.15 DS1 	-Bourgondie 	DS 1 >M. Smeijers/R. Giskes/ W. de Vries< 
20.15 HS1 	-Niels Stensen 	HS 1 >F. van Doorn/I. Hagenouw/ K. van Doorn< 

zaterdag 19 december >H.T.S.< 	SCORER EN/OF TIMER 

11.00 MA1 -Break Stars MA 1 Mattijs Owen Jeroen 	Slor 
12.30 JA1 -Kroon R.PrismaJA 1 Denise van Wijhe Roosje 	Zanoli 
14.00 JK2 -Almaar Meer JK 2 Rolf de Klein Rogier de Vink 
15.30 JK1 -Blue Drakes JK 1 Gerben 	Rebel Rogier 	Havelaar 
17.00 MJ1 -BC Shooters MJ 2 Jonathan 	Gurevich Dennis 	List 
18.30 HS4 -SV Argon HS 4 Nanda 	Giskes Kiki 	Zanoli 
20.00 1352 -Midland DS 1 Paul Siebbeles Taco Welink 
21.30 1-152 -Leerdam HS 2 Sharline 	Stephens Leida van Dijk 

SUCCES 
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Verschitlen tussen 

vrije-worptijn 

teamsamenstelling 

ringhoogte 

de bal 

duur van de wedstrijd 

pauzes 

MINI-basketball 	 en 

2,60 meter 

een mini bal 

4.00 meter van het bord 

Minimaal 8 / maximaal 12 spe(e)l(st)ers 

Bij maar 7 spelers, moet 1 van de eerste 
3 periodes met 4 spelers gespeeld worden. 
Bij minder dan 7 spelers, moet er 

gespeeld worden, maar de wedstrijd 
wordt verloren verklaard met 20-0. 

4 periodes van 10 minuten 

tussen 2de en 3de periode ; 10 minuten 

tussen 1ste en 2de, alsmede tussen 

3de en 4de ; 2 minuten 

GEWOON basketball 

3.05 meter 

een gewone bal bij de heren en jongens, 

een damesbat bij de dames en meisjes 

4.60 meter van het bord 

Minimaal 5 / maximaat 10 spe(e)l(st)ers 

2 speelhelften van 20 minuten 

tussen de twee helften ; 10 minuten 

wanneer moet de 

tijdklok stil 

a. aan het eind van iedere periode 

b. tijdens vrije worpen 

c. tijdens de time-outs 

d. tijdens sprongballen 

e. tijdens wissets 

f. op aanwijzing van de scheidsrechter.  

a. aan het eind van ieder speelperiode 

b. bij elk fluitsignaal van de scheidsrechter 

c. na een score tijdens de laatste 2 minuten 

van de 2e helft en elke verlenging. 

De scheidsrechter moet iedere keer weer 
aangeven, wanneer de klok weer aan moet. 

vetddoelpunt 

vrije-worp 

bonusvrije-worp 

2 punten 2 punten 

1 punt 1 punt 

niet van toepassing 1 punt 

driepuntsvelddoelpunt 3 punten 3 punten 

7-team fouten regel niet van toepassing wel van toepassing 

3-seconden reget wel van toepassing, echter 5 seconden wel van toepassing 

5-seconden reget met soepetheid toepassen, atteen bij opzet wet van toepassing 

10-seconden regel niet van toepassing wel van toepassing 

30-seconden regel niet van toepassing alleen van toepassing in het rayon en in de 

klasse met aangeschreven scheidsrechters 

sanctie bij een 

persoonlijke fout op 

een niet doelende speler 

altijd zijkant afhankelijk van de soort fout en van het 

aantal teamfouten 

sanctie bij een 

persoonlijke fout op 

een doelende speter 

twee vrije worpen als het velddoetpunt 

niet zit, anders 2 punten en geen bonus 

twee vdje worpen als het velddoetpunt 

niet zit, anders een bonus vrije-worp 

terugspelen op 

eigen helft 

speelwijze 

het wisselen 

wel van toepassing 

man-to-man verpticht 

iedere spe(e)1(st)er dient in de eerste 3 

periodes minimaal 1 periode te speten en 

1 periode op de bank te zitten.(er mag 

dus maar maximaal 2 periodes in de eerste 

3 gespeeld worden). Ook bij vervanging 

t.g.v. blessure of diskwalificatie. Is een 
team met maar 8 spelers, dan vervalt deze 

regel voor die vervanger. Bij de vervanger 

moet dan naast het kruisje ook een "i" 

vermeLd worden. In de vierde periode mag 

er gewisseld worden, tijdens elk dood 

spelmoment. 

wel van toepassing 

in de jeugdklassen man-to-man verpticht 

Er mag gewisseld worden op de 

momenten zo ats beschreven 

in het informatiebutletin 

ieder team 1 time-out per periodeduur : 

30 seconden 

per team 2 time-out's in de eerste helft, 

3 time-out's in de tweede helft en 

1 time-out in elke eventuele vertenging. 

duur : 1 minuut 

time-out's 

verlenging alleen van toepassing in het rayon niet van toepassing 

Ter attentie 

van alle 

trainers, 

coaches, 

jurytafelleden 

en 

spe (e) I. (st)ers. 

GOED 
LEZEN 
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