
 WUSV WERELDKAMPIOENSCHAP 2013. 

 

 

 
 

Het N.I.A.K. was o.a. de laatste selectieronde voor deelname aan de WK. 

 

De deelnemers zijn :  

Robbie de Jong met Glenn vom Haus Valkenplatz 

Anne-Marie Eijsvogels met Barry vom Bosen Werner 

Ad Vissers met Bokito van 't Struweel 

Diana van de Berkt met Berry van de Wiersdijk 

Herman de Koning met Gringo vom Ratsenheim 

Reserve Laurents Janssen met Jakobus von Haus Targa 

 

Toine Jonkers is als keurmeester uitgenodigd om afdeling C te keuren. Het blijft bijzonder als 

een Nederlandse keurmeester in aanmerking komt om een dergelijk top evenement te mogen 

keuren. Voor een keurmeester is dit "HET" ultieme hoogtepunt als AK. Altijd goed voor de 

internationale contacten in de africhtingssport. Tevens is het een pluspunt als keurende 



hoofdbestuursleden op het hoogste niveau acteren. Zo weten ze wat het lid in het veld er 

allemaal voor moet doen.  

 

Ja, het WK te Philadelphia in de staat Pennsylvania is een hele organisatie voor onze twee 

teambegeleiders André van Eekelen en Fleuris Veth. Het WK wordt in een typisch American 

soccer stadion gehouden, wat plaats biedt aan ruim 18.000 toeschouwers. Vanuit dit fraaie 

"park stadium" van de Philadelphia UNION club,  heb je zicht op de Commodore Barry 

Bridge die overspant de wijk Chester de belangrijke Delaware Rivier die door vijf staten 

stroomt. De Nederlanders ontdekten deze rivier al in 1609.  

Geen WK zonder Nederlandse toeschouwers. Hoever de reis ook is, er zijn gelukkig altijd 

fans die waar dan ook op een WK aanwezig zijn om de Nederlandse ploeg te steunen. Wij 

wensen het team, beide begeleiders en Toine Jonkers als keurmeester van 16 t/m 20 oktober 

2013 veel succes. 

 

Net als bij de Olympische spelen weet je al jaren van te voren waar de komende jaren het 

evenement zal plaatsvinden. Zo is al vrij lang bekend dat wij als VDH in 2017 de WK gaan 

organiseren. Ondanks dat het allemaal nog ver weg lijkt, hebben de eerste oriënterende 

gespreken met besturen van voetbal stations al plaatsgevonden. Een WK vraagt op alle niveau 

veel van onze leden in de voorbereiding. Sponsoring is een heel sterk aandachtspunt waar 

nooit te vroeg mee kan worden gestart. Sponsoren en personen die daar ideeën over hebben 

zijn meer dan welkom. We houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, 2017 is ook 

het jaar dat de VDH als rasvereniging haar honderd jarig bestaan zal vieren. Het vieren, dat 

zal best wel lukken, de voorbereidingen hiervoor zijn al een uitdaging op zich. 

 

 

 
 

 

De CBA    


