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Het nieuwe erelid van Arriba 
 
 
Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Ledenvergadering van Arriba is besloten om 
oud-trainer Maarten Heijenk als erelid van Arriba te benoemen.  
 
Amartano, in de persoon van Wessel Wits, is hem daarom gaan opzoeken in Zwolle 
om hem met dit heugelijke feit te feliciteren.  
 
De reactie van Maarten op de vraag “Voel je je vereerd?”, was kort maar krachtig: 
“Nee!”. Hij had namelijk al eerder laten doorschemeren geen behoefte te hebben aan 
een erelidmaatschap. De basketballers van Arriba hebben echter anders besloten. 
 
Maarten toch gefeliciteerd! 
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Van de Voorzitter 
 
Het is toch weer gelukt om h’m weer in je brievenbus te krijgen; de Amartano 
mailing! In deze mailing vind je het laatste nieuws over zowel Amartano als ons oude 
basketbal clubje uit het oosten Arriba. 
 
Zoals al uit een eerdere mailing te lezen viel, hebben Martijn Bergsma, Martijn Wolf 
en Ingrid Ranzijn het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan een groep verse 
krachten. Dit nieuwe bestuur bestaat uit Wessel Wits (secretaris), Carel Fitié 
(penningmeester) Tjeerd van der Poel (commissaris externe betrekkingen) en Jeroen 
Evers (voorzitter). Middels deze weg willen we natuurlijk nogmaals Martijn, Martijn 
en Ingrid bedanken voor hun jarenlange trouwe dienst. 
 
Voor mij is het weer een hele tijd geleden dat ik een stukje “van de veurzitter” heb 
mogen schrijven. Om precies te zijn het seizoen 1998-1999. Dit is niet alleen het 
seizoen van de schaap-met-vla en de heers-move, maar ook het seizoen waarin 
Arriba haar 40-jarig bestaan vierde. Dit lustrum werd toen groots gevierd met vele 
oud-arribanen; met ons dus.  
 
Ook dit jaar belooft weer een speciaal jaar te worden, maar nu voor Amartano!  
Het is namelijk zo dat Amartano in 1985 is opgericht. Wat dus betekend dat WIJ nu 
in ons lustrum jaar zitten. Dit heugelijke feit mag natuurlijk niet geheel onopgemerkt 
voorbij gaan. Dat is dan ook waarom wij tijdens het aanstaande Breedte-toernooi 
(eind april 2006) iets speciaals willen gaan organiseren voor de Amartano-leden. Plan 
deze data dus maar alvast vrij je agenda. Meer informatie hierover volgt 
vanzelfsprekend nog. 
 
Tot slot wil ik iedereen nog fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toewensen. 
Hopelijk zien we elkaar tijdens een van de komende toernooien. 
 
Jeroen Evers 
 

 
Vlnr: Wessel Wits, Jeroen Evers, Carel Fitié en Tjeerd van der Poel 
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Van de secretaris 
 
Na verscheidene functies van coördinator tot penningmeester en van vice- tot 
voorzitter al bekleed te hebben, is nu het nobele ambt van secretaris mij ten dele 
gevallen. Ook deze keer zal ik dit met zoveel mogelijk plezier proberen te doen. 
Gezien mijn medebestuurders moet dit zeker gaan lukken.  
 
Veel van jullie zullen me wel kennen, maar voor de nog onwetende: ik begon mijn 
basketball carrière in 1997 bij Arriba. Heren 3 was het team voor mij en daar stond ik 
toen in mijn mooie Gary Payton shirtje van de Sonics. Onder leiding van Roelof van 
Zwol en met de (studentikoze) yell: “1, 2, 3, «klap» STOEL!”, werden we ongeslagen 
kampioen in onze klasse. De mooie gouden klapstoel, die voor onze coach 
vervaardigd was, schijnt nog steeds ergens in het sportcentrum aanwezig te zijn. Na 
nog een fantastisch jaar heren 3 (getuige mijn toenmalige medespelers en nu 
huidige bestuursleden) heb ik tot 2004 in heren 1 gespeeld. Van groentje tot ervaren 
rot (en ir.) 
 
Op dit moment speel ik het spelletje nog steeds, maar nu in Zwolle. Op advies van 
Maarten Heijenk, via een omweg, toch bij Landstede Basketball aangekomen, alwaar 
Maarten nu ook beland is als jeugdtrainer. Daarnaast probeer ik om zoveel mogelijk 
toernooitjes met oude bekenden, met Amartano dus, te spelen. 
 
Qua secretaris activiteiten is de doelstelling gelijk aan de mijne: “Zoveel mogelijk 
toernooitjes met oude bekenden, met Amartano dus, spelen.”, maar dan 
voor zoveel mogelijk ex-Arribanen. Hiervoor is een zo actueel mogelijk ledenbestand 
noodzakelijk. Mochten er dus wijzigingen zijn, geef ze door!! Ook is het streven om, 
middels de nieuwe website, een interactieve mogelijkheid te creëren om teams en/of 
spelers uit het verleden op te zoeken en eventueel gegevens aan te vullen. Genoeg 
te doen dus. Eventuele bijdrage, gegevens en/of andere ideeën zijn van harte 
welkom. 
 
Rest mij iedereen een gezond (en sportief) nieuwjaar te wensen, 
 
Wessel Wits. 
e-mail: wessel@amartano.nl 
web:  www.amartano.nl 
 
 
 
 

Bezoek onze website 
www.amartano.nl 

mailto:wessel@amartano.nl
http://www.amartano.nl
http://www.amartano.nl
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Van de penningmeester 
 
Eindelijk! Het is weer zover! Ik mag weer een stukje “van de penningmeester” typen. 
Zoals de mensen die mij vanuit hun Arriba-tijd nog kennen waarschijnlijk wel weten, 
trek ik op de een of andere manier geld aan. In mijn privé-leven is daar helaas 
weinig van te merken, maar in teams, besturen, commissies, etc. is het toch vaak zo 
geweest dat ik mij met de financiën bezighield. Jullie kunnen dus in ieder geval 
gerust zijn, want er zit een ervaren cententeller op jullie verenigingscenten. 
Bovendien kan ik altijd terugvallen op de eveneens niet geringe financiële ervaring 
mijn bestuursgenoot Tjeerd “Poen” van der Poel. Kortom, met jullie contributie zal 
zeer zorgvuldig worden omgesprongen. Het enige dat jullie nu nog hoeven te doen is 
deze te betalen! Dat brengt mij ook direct op het zakelijke gedeelte van dit stukje en 
de eigenlijke aanleiding: 
 
 
!!! Laatste Herinnering contributie 2005 !!! 
Op het moment van schrijven bestond de meest recente versie van onze ledenlijst uit 
117 ex-Arribanen. Daarvan hebben er tot nu toe 48, omgerekend 41%,  netjes hun 
contributie voldaan. Goed nieuws hierbij is wel dat alle toernooideelnemers van 2005 
gewoon betaald hebben. Als Arriba penningmeester stelde ik mij altijd tot doel om 
100% van de leden te laten betalen. In mijn huidige hoedanigheid als 
penningmeester van Amartano ben ik bereid het betalingspercentage hetzelfde te 
bekijken als mijn schotpercentage: met 50% of meer ben ik tevreden. Help me dus 
even en betaal alsnog als je dat nog niet gedaan had. Bij twijfel over betaling kun je 
mij altijd even e-mailen (carel@amartano.nl). 
 
 
!!! Contributie 2006 !!! 
Het nieuwe Amartano bestuur heeft in zijn wijsheid besloten om de contributie 
voor het jaar 2006 gelijk te houden op het vriendelijk bedrag van EU 17.50. 
Hierbij geldt zoals altijd dat extra donaties natuurlijk welkom zijn! 
 
Ik wil alle leden vriendelijk doch dringend verzoeken de contributie zo spoedig 
mogelijk over te maken op de oude vertrouwde rekening: 
 

Amartano 
Giro 5004268 

Den Haag 
  
Alvast bedankt. 
Carel Fitié  

 

mailto:(carel@amartano.nl)
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Amartano gaat met prijs Top-toernooi aan de haal 
 
In het weekend van 3 & 4 september was het weer zover; een groep heldhaftige 
Amartano-leden trok naar haar oude liefde Arriba voor het traditionele Top-toernooi. 
Voor het eerst sinds lange tijd was bij deze editie ook een dames-team van 
Amartano aanwezig. Gezelligheid gegarandeerd dus. 
 
Alhoewel het zeer aanlokkelijk was om op het terras van het sportcentrum van het 
zonnetje te gaan genieten, was het voor iedereen duidelijk dat er gepresteerd moest 
worden. Er was uiteindelijk maar één doel: Arriba het zo lastig mogelijk maken. 
 
Het zwakke punt van Amartano is natuurlijk dat zij enkel uit gelegenheidsteams 
bestaat. Ja en dan is het die eerste pot altijd even in komen… Zeker als je het dan 
op moet nemen tegen de heren van Arriba. Gelukkig zijn we allemaal heelhuids uit 
de strijd gekomen en hebben we “op ervaring” wederom van Arriba gewonnen. 
  
Traditioneel volgde er na de eerste wedstrijddag een barbecue met het aansluitende 
feest in de Vestingbar. Er was dus genoeg tijd om, onder het genot van een heerlijk 
grolsch-je, weer eens flink bij te praten en de goede herinneringen aan de 
studententijd op te halen. 
 
Door de goede prestaties op de zaterdag, mocht Amartano op de zondag lekker 
uitslapen. Met lood in de benen hebben we op zondag de laatste wedstrijdjes 
afgetikt. Onze tegenstanders hadden blijkbaar slechter geslapen dan wij. 
 
Kortom het was een gezellig weekend waarin we wederom een prijs gepakt hebben 
(en dat zo vroeg in het seizoen). Gelukkig dit keer niet enkel een overwinningstaart… 
 
 

  
Vlnr: Jeroen Borrias, Paul Clemens, Wessel Wits, Jeroen Evers,  
Maarten Foppes, Hans Kets, Tjeerd v/d Poel, Dennis Wiggers & Carel Fitié. 



- Amartano Mailing December 2005 - 

7/14 

 

Ben jij ook zo benieuwd hoe het met 
je oude teammates is? 

 
 

 
 
 
Dan is Arriba’s Breedtetoernooi 2006 (28/29/30 april 2006) een 
must voor jou! Volgens onze berekening bestaat Amartano dan 
20 jaar en dat is een goede aanleiding om het Breedtetoernooi 
deze keer een Amartano-sfeer te geven. 
Afgelopen Toptoernooi waren we er weer met een heren- én 
een damesteam!, maar dat moet natuurlijk nog veel beter. 
Zoek dus je ouwe teamgenoten weer eens op en meld je aan: 
http://www.amartano.nl 
 
Wij willen er in ieder geval een mooi toernooi van maken, met 
een eigen Amartano programma op zaterdagavond. We hopen 
dan ook dat jullie in groten getale zullen komen. 
 

http://www.amartano.nl
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Het bestuur van Arriba stelt zich voor 
 
 
Voorzitter Martijn “The Chair” Stoelhorst 
Als derdejaars Arribaan ben ik waarschijnlijk niet erg bekend onder de Amartano 
leden. Mijn naam is Martijn Stoelhorst, 21 jaar, student psychologie en speler van 
Heren 1. Zoals gezegd is dit mijn derde jaar bij Arriba en heb ik helaas niet zoveel 
van de gloriedagen van Arriba in de hoofdklasse mee mogen maken. Dit jaar hopen 
we met de hulp van een aantal oude rotten toch de hoofdklasse weer te halen en we 
zijn aardig op weg. Het blijkt dus wel dat ervaring een belangrijk aspect is in een 
team. Daarom ben ik benieuwd hoe Amartano zich ook dit seizoen op de toernooien 
manifesteert. Binnen het huidige bestuur is buiten de penningmeester nog niet 
zoveel ervaring aanwezig maar vooralsnog zijn we geen problemen tegengekomen. 
Het benoemen van een erelid dat liever geen erelid wil zijn uitgezonderd. We hopen 
als bestuur om dit seizoen wat meer met Amartano samen te gaan werken en 
eventueel te profiteren van alle ervaring die bij jullie rondloopt. 
 
 
Secretaris Elwin Pater 
Hoi, ik ben Elwin Pater. Ik ben dit jaar secretaris bij Arriba. Ik ben in mijn eerste jaar 
van mijn studie informatica begonnen bij Arriba in heren 3 recreanten. Het jaar erna 
heb ik in heren 2 competitie gespeeld en ben ik betrokken geweest bij de internet- 
en toernooicommissie. Ik zit nu in mijn 3e jaar van de studie en doe daarnaast dus 
het Arriba bestuur. Ik speel in heren 1, wat erg bevorderlijk is voor het contact met 
het Amartano bestuur. Bijvoorbeeld de datum van het nieuwjaarstoernooi kan 
gemakkelijk worden doorgegeven. Dit toernooi zal op 8 januari worden gehouden. 
Zoals ieder jaar zijn alle Amartano leden natuurlijk weer van harte welkom! Ik hoop 
dan ook dat de actievelingen binnen Amartano in grote getale aanwezig zullen zijn! 
 
 
Penningmeester Brian van Dal 
Hallo allemaal, ik ben Brian van Dal. Veelstejaars Technische Bedrijfskunde en de 
oudste van het bestuur. Helaas speel ik geen competitie, wegens een 
weekendbaantje met een vast contract. Als aanvoerder van de recreanten tracht ik 
dit groepje te integreren met de rest van Arriba. De planning is om begin volgend 
jaar ook competitie te gaan spelen en de opgedane skills verder uit te bouwen J. 
Het bevalt mij prima bij Arriba, zeker gezien het altijd gezellige huidige bestuur. Als 
penningmeester moet ik er voor zorgen dat de financiële aspecten binnen de 
vereniging goed worden afgehandeld en hou het bestuur van relevante zaken op de 
hoogte.  
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PR-functionaris Age van der Brug 
Dit jaar mag ik de PR-functionaris van Arriba zijn. Mijn naam is Age van der Brug, ik 
ben momenteel 21 jaar oud en ik studeer technische bedrijfskunde. Het is nu pas 
mijn tweede jaar bij Arriba maar ik heb ontzettend naar mijn zin. Niet alleen in heren 
2 maar ook in het bestuur en in de omgang met andere leden. Als PR-functionaris ga 
ik dit jaar verschillende dingen doen, voorzover ik er nog niet mee bezig ben. Er 
moeten nieuwe tenues voor Arriba komen, ik ga op zoek naar sponsoren en ik zal mij 
inzetten voor de bekendheid van Arriba. Ik zal er in ieder geval van genieten en ik 
hoop dat anderen dat ook doen. 
 
 
Wedstrijdsecretaris Martin Kosters 
Hoi ik ben Martin Kosters, wedstrijdsecretaris van Arriba. Ik studeer bedrijfskunde en 
woon sinds kort in het Arribahuis  tha Brick. Ik ben dit jaar verantwoordelijk voor het 
verloop van de competitie, scheidsrechters, materiaal, vervoer naar uitwedstrijden, 
cursussen en dingen die hiermee te maken hebben. Als speler van heren 2 ben ik 
naast het regelen van wedstrijden ook fanatiek met basketbal bezig en hoop dit jaar 
ook een aantal keren tegen Amartano te kunnen spelen. 
 
 
 
 

 
(boven bestuur 04-05): Ludo, Ruben, Klaas en Sophie 
(onder bestuur 05-06): Elwin, Brian, Martijn, Age, Martin 
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Hans Kets over zijn mannen 
 
We hebben momenteel (seizoen 2005/2006) vier competitiespelende herenteams en 
één recreantenteam. Ondanks het gegeven dat dit het laagste aantal teams is in 
jaren gaat het met de prestaties van de verschillende teams vrij redelijk.  
 
Het Heren 1 team heeft zich aan het begin van het seizoen onder andere het doel 
gesteld om kampioen te worden, zodat er volgend jaar hoofdklasse kan worden 
gespeeld. Ook is het doel om ons als team te blijven ontwikkelen. Onder andere met 
een aantal oud-gedienden (Arnaud Kloeze, Arnold Wilmink en Tjeerd van der Poel) 
zijn we dit jaar aan de slag gegaan. We zijn begonnen met 3 keer trainen in de week 
en dit werpt duidelijk zijn vruchten af. 
 
We zijn momenteel halverwege het seizoen en draaien erg goed, dat wil zeggen dat 
er nog geen enkele wedstrijd is verloren. We hebben ook gewonnen van onze 
voornaamste concurrent, Twente Buzzards (uit Hengelo). Ook blijven we onszelf als 
team nog steeds ontwikkelen in zowel offense, als defense. Verdedigend kunnen we 
vaak wedstrijden naar onze hand zetten door veel druk te geven. Aanvallend spelen 
we een Free lance Motion offense met 4 outside spelers en 1 center inside. Het 
belangrijkste principe is dat we als team(spelers) oplossingen zoeken om gebruik te 
maken van de ruimte die de tegenpartij in de verdediging laat (Read the Defense). 
Hierin is het ook belangrijk dat iedereen bereid is om zijn fundamentals te blijven 
verbeteren tijdens trainingen.  
 
Iedereen doet waar hij goed in is en wordt daarvoor ook nog door de rest van het 
team voor beloond. Het is zelfs zo dat iedereen kan scoren. 
 
Ook met de andere teams gaat het vrij goed. Heren twee is zich vrij goed aan het 
ontwikkelen, ondanks het gegeven dat ze nog maar één wedstrijd hebben 
gewonnen. Dit zullen er overigens in de loop van het seizoen meer worden. Er zijn 
een aantal spelers die zich dusdanig ontwikkelen dat ze volgend jaar wellicht met 
hard werken de overstap kunnen maken naar Heren 1. 
 
Heren 3 doet het ook erg goed. Zij hebben de meeste wedstrijd nog gewonnen en 
draaien in de subtop mee. Ook hier zitten een aantal spelers bij die zich op een 
hoger niveau ook zouden kunnen handhaven. Zelf denk ik dat het een mooie 
wedstrijd op zou leveren tussen heren 2 en heren 3.  
 
Helaas is het heren 4 team in een te hoge competitie ingeschreven vanuit de 
verplichting die de bond ons heeft opgelegd. Dit team heeft helaas hierdoor nog 
geen enkele wedstrijd kunnen winnen. Wel is de sfeer in het team erg goed en de 
trainingsopkomst hoog. We zien ook dat de individuele spelers zich snel aan het 
ontwikkelen zijn.  
 
Ik hoop dat je als oud-lid van Arriba genoeg aanleiding hebben om een keer een 
wedstrijd te komen kijken en een gezellige avond te maken.  
 
Hans Kets, Trainer/coach 
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René Ebeltjes en zijn dames 
 
Hoi, ik ben René Ebeltjes en verzorg de trainingen van de dames van Arriba voor het 
komend seizoen. We hebben een prestatiegericht team en een recreatief team. Meer 
smaken hebben we niet maar ze zullen beide lekker smaken. Je zult er plezier aan 
beleven. 
 
Ik heb zelf vele jaren gespeeld en ben al jong en klein begonnen en nu oud en groot 
dus. Vele jaren hier in nederland gespeeld, met het nationale jeugd team en 
seniorenteam, en hierdoor veel gezien van de wereld.  
 
Voor de kenners ik speelde veelal center totdat ik in de VS terecht kwam. Hier ging ik 
meer spelen op de forward positie, ook met het oog op een mogelijke stap naar de 
NBA want dan ben je met 2081 mm te klein als center. 
 
Helaas door blessures niet gehaald. Mijn maatje Rik Smits wel, en wie kent hem niet. 
Ik heb gespeeld aan de Fresno State University te Fresno in Californië. Van 1986 tot 
1991 daar gewoond 
 
Terug in nederland nog 1 jaar ere-divisie gespeeld bij BSW Weert en daarna gestopt 
op mijn 26 ste.  (blessures).  In 1996 heb ik mijn B licentie trainer gehaald bij een 
verkorte cursus voor ex-internationals en ere divisie spelers.  
Als coach/ trainer begonnen bij Valley Bucketeers waar ik het eerste jaar zowel de 
junioren als senioren deed. Lekker fanatiek zijn ze daar. 
 
Na drie jaar overgestapt naar Risne Stars. Het eerste jaar zijn we kampioen van 
Rayon Hoofdklasse geworden en gepromoveerd naar de eerste divisie. 
Het eerste kwart van dat seizoen stonden we ook bovenaan. Helaas was het daarna 
gedaan. 
 
Na twee jaren Rijssen nog een jaar Jugglers eerste divisie heren gedaan. Vanwege 
het feit dat mijn baan niet meer te combineren was met trainen/ coachen hier mee 
gestopt. 
 
En nu dus de dames van Arriba. 
Mijn visie:   

• Techniek: Fundamentals first.  
• Tactiek: Offense wins games, defense wins championships. 

Everybody can play offense, it takes guts to play defense and which one of 
you has the guts. 

• Personal: Potential can be interpreted as unused ability, use your ability and 
eliminate your potential.  

• If you fail to train, you train to fail. 
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Ben woonachtend in Nijverdal, woon alleen, heb een dochter van 6, ben op dit 
moment free lancer en hou me bezig met het verkopen van web based software, 
mobiele data oplossingen internet concepten met andere bijbehorende diensten. Ben 
vrij ondernemend 
Ik ben 39 jaartjes jong, 2 meter en 9 centimeter, schoenmaat 52, fitness graag in 
mijn vrije tijd en reis graag. Zal regelmatig het buitenland en vooral de VS bezoeken. 
 
De doelstelling voor het komend seizoen bij de dames is tweeledig. 
Voor dames 2 is het creëren van een team die volgend jaar competitie kan spelen. 
Voor dames 1 is de doelstelling een plaats in de middenmoot. Dit is te realiseren. We 
zijn nog niet op de helft van de competitie. Helaas hebben wij 2 wedstrijden in de 
laatste minuut verloren. Tegen een zwakke en tegen een sterke tegenstander. We 
hebben één off day gehad.  Van de komende 3 wedstrijden kunnen we er minimaal 2 
winnen aan de hand van de huidige stand. Gaan we uit van de progressie van de 
laatste weken dan is ook Uitsmijters te pakken. 
 
Mijn insteek om de wedstrijden te winnen. Door het voeren van veel druk tijdens het 
verdedigen maken wij het de tegenstander moeilijk. Zij lijden balverlies en/of kunnen 
hun aanval moeilijk opzetten. Bij een interceptie van onze kant profiteren we van de 
transitie waardoor het vaak een fast break situatie wordt. (  Offense wins games, 
defense wins championships  ) 
 
Wat is er nou mooier om run and gun basketbal te spelen dan elke keer weer die 
aanval op te zetten? That’s the question. 
 
Sinds kort hebben we ook een match-up press geintroduceerd. Deze zal zijn vruchten 
het tweede seizoen gaan afwerpen. Ik zie dit seizoen als basis voor volgend seizoen 
waar de dames van Arriba met de top mee zal gaan doen. (de kern zal dan wel bij 
elkaar moeten blijven, maar ja das logisch zal Cruijff zeggen) 
 
René Ebeltjes 
 

 
 
Toernooi Agenda 2006 
 
Nieuwjaarstoernooi - 8 januari 
FlaBa    - 2 april 
Breedte Toernooi  - 28-30 april 
Slottoernooi   - 11 juni 
Top Toernooi  - 2-3 september 
  
Data zijn onder voorbehoud 
Check www.amartano.nl voor actuele informatie 
 
 

http://www.amartano.nl
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Standen in de competitie 
 
 
 

1113 - Heren 1e klasse C RH1C - Rayon Oost 
Nummer Ploeg Gespeeld Punten Doelsaldo Win % 

1 D.B.V. Arriba Heren 1 7 14 294 604 - 310 100.0 

2 Twente Buzzards Heren 1 8 14 154 613 - 459 87.5 

3 Perik Jumpers Heren 1 8 12 100 562 - 462 75.0 

4 B.V. Isala Heren 1 8 10 30 628 - 598 62.5 

5 Risne Stars Heren 2 7 8 -31 424 - 455 57.1 

6 Uitsmijters Heren 2 8 8 56 543 - 487 50.0 

7 TONEGO '65 Heren 2 6 6 -24 396 - 420 50.0 

8 Amical Heren 1 8 6 -68 497 - 565 37.5 

9 D.B.V. Arriba Heren 2 7 2 -193 348 - 541 14.3 

10 The Jugglers Heren 2 8 2 -152 455 - 607 12.5 

11 Kikkers Heren 1 9 2 -166 565 - 731 11.1  
 
 
 

1200 - Dames Hoofdklasse RDH - Rayon Oost 
Nummer Ploeg Gespeeld Punten Doelsaldo Win % 

1 Z.A.C. Dames 1 9 16 101 491 - 390 88.9 

2 Uitsmijters Dames 1 9 16 79 593 - 514 88.9 

3 TONEGO '65 Dames 1 7 12 93 467 - 374 85.7 

4 Orca's Dames 1 8 12 70 512 - 442 75.0 

5 Perik Jumpers Dames 2 9 12 48 603 - 555 66.7 

6 B.A.S. Dames 1 8 10 64 496 - 432 62.5 

7 Wildcats Dames 2 8 6 -39 462 - 501 37.5 

8 Risne Stars Dames 1 9 6 -94 413 - 507 33.3 

9 Arnhemia Eagles Dames 1 8 4 -71 417 - 488 25.0 

10 D.B.V. Arriba Dames 1 8 2 -89 439 - 528 12.5 

11 Pluto Dames 1 8 2 -112 422 - 534 12.5 

12 The Jugglers Dames 2 9 2 -50 540 - 590 11.1  
Standen per 16/12/2005 

 
 

 
Wil je nog meer weten voor Arriba?  

Kijk dan ook eens op: 
 

http://arriba.student.utwente.nl 

http://arriba.student.utwente.nl
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