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We zien u graag 
terugkomen.

We’re drivers too.

Voorwoord squash 2002

Bcste sportliefhebber,

H et d oe t ons b i jz o n d e r  veel 

g e n o e g e n  u te m o g e n  ver- 

w e lk o m e n  in de p ra c h tig e  

om geving van de Handelsbeurs 

van A ntw erpen. De editie 2001 

van de Flanders Open Squash in 

de Handelsbeurs te A ntw erpen, 

dat w erd georganiseerd door de 

s ta d  A n tw e rp e n  sa m e n  m et 

to rnoo id irec teur Luc M attens, 

kende een enorm  succes. Mede 

d a a rd o o r  k re e g  de s tad  

A ntw erpen het privilege om het 

w ere ldkam pioenschap  squash  

2002 te m ogen ontvangen. Hier, 

in de Handelsbeurs, en in het sportcentrum  te Zw ijndrecht, zullen de 

beste squashspelers ter wereld strijden om de titel World Champion 
Professional Squash. Squash scoort hoog: over de hele wereld zijn er 

m eer dan 18 m iljoen aangesloten squashspelers, w aarvan 65.000 in 

B elg iL .

A ntw erpen als sportstad is in voile expansie. De stad wil m ee bijdragen 

tot de organisatie van sportm anifestaties van topniveau. Evenem enten 

m et een dergelijke u itstra ling  zijn belangrijk  voor onze stad. Een 

sp o rta c tie v e  stad is im m ers een a a n tre k k e lijk e  stad . B ovend ien  

stim uleren zulke evenem enten de sportparticipatie bij iedereen.

T en slo tte  w il ik a lle  d e e ln e m ers  v ee l s p o r t ie f  su c ce s  w en sen . 

Toeschouwers, zow el als spelers, geniet ervan!

Chantal Pauwels,

Schepen voor sport



“The World Open is the pinnacle global event of squash rackets for all 
players. It is the title every professional dreams of lifting, and its prestige is 
unsurpassed as it represents the Wimbledon of squash with its continued 
highest prize money and largest draw allocations.

The 2002 World Open in Flanders fulfills all criteria and will, I am confident, 
lift the level of the event to another plane.

Since negotiations for this event commenced in 1999, the promoters/ 
organisers Luc Mattens and Robert de Cant have worked tirelessly to 
ensure that this flagship tournament proceeds to a successful conclusion. I 
have had the pleasure of working closely with the two and I have been 
honoured to observe their professionalism and zest to achieve the best. 
The success of the 2002 World Open undoubtedly is the result of these 
gentlemens’ hard work and years’ of previous promotional experience in 
presenting the Esso Flanders Open, thus leading up to this climax in 
December 2002.

But such projects by their nature have to be team efforts and I also extend 
the thanks of PSA to Luc and Robert’s excellent squad of enthusiastic 
individuals who are too numerous to mention in this space but to whom, I 
am sure, Luc and Robert will refer to individually in another column for you 
to acknowledge.

No event, especially the PSA World Open, can proceed without 
sponsorship and support. In these times of global financial hesitancy 
marketing and sponsorship budgets are cut to the barest minimums. But 
Esso have continued to demonstrate their loyalty to our sport with their 
headline endorsement of the World Open following on from the years of 
sponsorship of the Flanders Open. We all owe Esso a huge gratitude and I 
salute them on behalf of the players and the public for once again

supporting squash and facilitating the commercial presentation of the World 
Open. With the event listed to be broadcasted through the PSA global 
satellite television programs, and received by an estimated 250 million 
viewers, I am sure our event will represent stunning value to our 
supporters.

We also owe a huge debt of gratitude to the Lady Maire and the City of 
Antwerp for her good willed backing of the tournament. I have had the 
privilege of now meeting the Lady Maire on more than one occasion in the 
build up to December and it has been a pleasure to work with her and a 
City authority that is so positive and committed to the successful 
presentation of squash’s major sporting event. Thank you Lady Maire, and 
to your staff, who have all made us feel so welcome in your wonderful City 
of Antwerp.

No pinnacle event would be complete without “pinnacle” dignatories being 
in attendance. It is my belief that we shall also be honoured with the 
presence of the Governor of the Province of Antwerp, the Flemish Minister 
of Sport, the City Councillor of Sport and the President of Exon Mobile 
Benolux. To all our distinguished guests I extend the warmest welcome to 
the World Open and wish you many enjoyable moments as you watch the 
finest players compete.

Which leads me to the last, but the equally most important individuals - our 
players. These athletes are amongst the finest of any sport in the world. Let 
us make no mistake, you will witness skill speed and stamina that will leave 
you breathless with apprecation as our PSA professionals vie for the title of 
PSA World Open Champion 2002. The show will be a memorable one; and 
I must finally extend my thanks to you, our audiences, for your own special 
support of the event. I hope you will remember these matches for many 
years to come.

Gawain Briars 
Executive Director, PSA.”



Glashandel VAN LENT n .v .

Algem ene G lasw erken

Leugenberg74B , 2 1 8 0  Ekeren  
Tel: 0 3  6 6 5  18 66  - Fax 03  6 6 5 0 4 8 3  

E-m ail: g lashandel.van lent@ pi.be

VOORWOORD SQUASH
Het V laam se sportbeleid wil zoveel m ogelijk m ensen aanzetten 

om zo geregeld m ogelijk te sporten en dit op ieders prestatieniveau. 

Regelm atig sporten geeft een goed gevoel en zorgt voor een betere 

gezondheid.

Topsport zet jongeren aan om m eer en beter sport te doen. Een 

globaal en gei'ntegreerd topsportbeleid verdient dan ook de nodige 

aandacht op verschillende gebieden.

De V laam se overheid  geeft m ede daarom  ondersteuning aan 

internationale topsportm anifestaties - zoals dit W K Squash - die in 

V laanderen  geo rg an isee rd  w orden . D eze evenem en ten  bezorgen  

V laanderen  een positieve  in te rnationale  u its tra ling  en duizenden  

sportliefhebbers kunnen m eegenieten van een boeiend sportgebeuren. 

Het geeft de kans aan onze V laam se topsporters om zich te m eten met 

internationale toppers en het opkom ende V laam se sporttalent krijgt dc 

m ogelijkheid om de noodzakelijke internationale ervaring op te doen.

De “Flanders O pen Squash A ntw erp” is een begrip in de squash- 

w ereld geworden. M et dit w ereldkam pioenschap en de deelnam e van 

de b este  sq u a sh e rs  te r w ere ld , w o rd en  de h ie rb o v e n  v e rm e ld e  

doelstellingen van de V laam se regering zeker ingewilligd.

Als m inister van Sport wil ik werk m aken van een actief Vlaam s 

topsportbeleid. Topsport en gezondheid m oeten en kunnen sam engaan. 

De V laam se overheid wenst duidelijk dat de sportbeoefening m edisch 

verantw oord gebeurt. O ok tijdens dit W K en andere sportevenem enten 

zal hierop ten zeerste toegezien worden.

Als V laam s m inister van Sport wens ik de inrichters van dit W K 

en alle deelnem ers een veilig verloop en een gem eend succes toe. De 

vele squashliefhebbers zullen ongetw ijfeld van een sportief hoogstaand 

spektakel kunnen genieten.

Guy VANHENGEL 

Vlaam s m inister van Sport

mailto:glashandel.vanlent@pi.be
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made of the right stuff
and that s

Jonathon Power
World. Champion

Whatever ^our standard of play, Dunlop's range or squash balls 

gives you the guts to really go lor it. It's the dilierence 
between snatching those crucial points in a natch or not.

Our new range concept, fully endorsed by the WSF, combines 
varying ball sizes each with different 'hangtime1 properties 

offering players of all abilities more help in developing rack

et skills and court technique by giving extra time in the air 

lor more controlled returns that will really count on the big 

points.
made 01 the right stu;

So get the ball to match your game and 

ta,.e the fight bacn. to your opponent!

Time in the Air (Hangtime) REVELATION
P R O

REVELATION
COMPETITION

MAX
P H O G IT H *

MAX
Profoiionol Club Noyen 

Iiodilionol tire
Improvori & foi leomcn.

Mvonced & Worn Reoeolion Noyen Wed Staler Boll
Noyen 6": Bigger I2jt Bigger

kodilionol tire Imlonl bourne Imlanl Bounce

VLAAMSE SQUASHFEDERATIE

P ro v in c ia le  K a m p io e n e n  2002
West-Vlaanderen Vision 21

heren A D um oulin  Kristof

heren B D erycke r Bart

heren C D epu tter Henri

heren D Boenders Jorg

heren D4/NG Da Costa G iovanni

veteranen Lesage Frank

dam es B Van Parijs Use

dam es C G hekiere Ann

jong ens  -1 9 De W ulf K asper

jongens -1 7 S om ers Th ijs

jong ens  -1 5 Van W incke l M axim e

jong ens  -1 3 D elbecke Low ie

jong ens  -11 C aes Jorne

m eis jes -1 9 P rovoost S ophie

m eis jes -1 7 D ew ach ter Lisa

m eis jes -1 5 G oos Aafke

m eis jes -1 3 S om ers Nina

m eis jes -11 D evolder Ines

Oost-Vlaanderen De Poorters OSV
heren A M innebo Georg

heren B Van Der H eggen K.

heren C Dubois Karl

heren D Philips Thom as

heren D4/NG Schoofs Kenneth

veteranen T ibergh ien Jean

dam es A De Rycke C harlie

dam es B Van K errebroeck Lim m e

dam es C De V ilder E lke

dam es C4/NG De R idder A nne

jongens -1 9 Van D er H eggen Kristof

jongens -1 7 Foulon C edric

jongens -1 5 W aum an Toon

jongens -1 3 De W ilde Thom as

jongens -11 Vercam m en Loi'c

m e is jes -1 9 D 'H ondt Xenia

m eis jes -1 7 C riel Ellen

m e is jes  -1 5 Van K errebroeck Lim m e

m eis jes -1 3 M ahieu Elodie

m eis jes -11 O ttevaere Sofie

Antwerpen Berkven
heren A Dries S teve

heren B Verhoeven Tom

heren C V issers W im

heren D R aem en M ats

heren D4/NG Tytgat Toby

veteranen Van O verm e ir M ark

dam es A S chrijve rs Sonia

dam es B Van H oof Anja

dam es C Van Beylen C indy

dam es C4/NG Lepez G oedele

jongens -1 5 R eynaerts R utger

jongens -1 3 Van B russe len Sam

jongens -11 H orchert Robby

m eisjes -1 7 Van D oninck Tinne

m eisjes -1 5 De Buck Kim

m e is jes  -1 3 V anw esem ael Toke

m e is jes  -11 Arien L iselo t

Limburg Sportopolis Hasselt

heren  A Van Asten W im

heren B M artens Patrick

heren  C Valkenborg Hans

heren D Steyfkens Paul

heren D4/NG D aem en C arlo

veteranen De Bellefro id Yves

dam es A P ira Loreline

dam es B Joze fczak M arijke

dam es C Joze fczak Anne

veteranen Bolle G ina

jong ens  -1 9 G ovaerts Bart

jong ens  -1 7 de Bellefro id D im itri

jongens -1 5 K reem ers Giel

jongens -1 3 W ijnants D im itri

jongens -11 M aris V incent

m eis jes -1 9 Joze fczak Anne

m eis jes -1 7 V oortm ans Liesbeth

m eis jes -1 5 de Bellefro id Julie

m eis jes -1 3 Achten Alix

m eis jes -11 Q uelin Laura

Vl.-Brabant University Squash Team

heren B Van Den D riesche Pascal

heren C Verheyden Stefan

heren D Reys Rudi

heren D4/NG Peeters M aarten

dam es B N ijns Linde

dam es C Fransen C hris

dam es C 4/N G Van Den Eynde Laura

jongens -1 9 W uyckens W annes

jongens -1 5 H azalaers Nick

jongens -11 Van C auter Koenraet

m eis jes -1 7 C aste lijn Lente

m eis jes -11 Van C auter A nnem ie



Programma
WK- Squash Antwerpen 2002.

*Dinsdag 3/12 12.00 h.
Persconferentie stadhuis Antwerpen.

*Wocnsdag 4/12 12.30 h.
Trekking voorrondes qualifiers /  Inndigo.

13.30 h -  21.00 h.

1/16de finales voorrondes qualifiers /  Inndigo.

*Donderdag 5/12 15.00 h -  20.30 h.
l/8ste  finales voorrondes qualifiers / Inndigo.

*Vrijdag 6/12 13.00 h -  20.00 h.
16eerste  l/32ste  finales m aindraw  / Inndigo.

*Zaterdag 7/12 13.00 h -  20.00 h.
16 volgende !/32ste finales m aindraw  / Inndigo.

*zondag 8/12 13.00 h -  20.00 h.
1/16de finales m aindraw  / Inndigo

*Maandag 9/12 15.00 h -  21.00 h.
4 eerste l/8ste  finales m aindraw  / Handelsbeurs.

*Pinsdag 10/12 15.00 h -  21.00 h.
4 volgende l/8ste  finales m aindraw / Handelsbeurs.

*Woensdag 11/12 20.30 h -  21.30 h.
2 eerste l/4de finales m aindraw  / Handelsbeurs.

*Donderdae 12/12 20.30 h -  21.30 h.
2 volgende l/4de finales m aindraw  / Handelsbeurs.

*Vrijdag 13/12 20.30 h -  2 1.30 h.
Sem i-finals m aindraw  / H andelsbeurs.

*Zaterdag 14/12 20.30 h.
Final m aindraw  / Handelsbeurs.

Lokaties

Inndigo, Dw arslaan 1 -  2070 Zw ijndrecht.

H andelsbeurs, Tw aalf M aandestraat(zijstraat M eir)- 2000 Antwerpen.
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Esso

w

V.Z.W. -A.S.B.L.

ROYAL ESSO CLUB 
Boekenberglei 232 

2100 Deurne

Het Royal Esso Bestuur en haar clubhuis uitbaters Magda 
& Vincent zijn trots op het succes van hun squashclub, 

en willen bij deze hun steun en sympathie betuigen aan dit
wereldtornooi!!

SPELREGELS SQUASH (PSA) (A)

Squash is een vrij ingewikkelde sport om te volgen zonder kenr in9>f<ennis van de 
reglementen. De scheidsrechter heeft een zeer belangrijWIihQ grijke rol en 
beslissingskracht in een match. Om de verschillende termed n *n  en situaties 
beter te begrijpen is het misschien handig deze regels even d o o rt^ t tooo r te nemen !!

° SCORING

Een match wordt gespeeld naar “best of five” ( 3 winnende gam eg  s  games ). Elk 
game gaat tot 15 punten, tenzij wanneer de score 14-14 is. _  Dan kiest de
ontvanger van de service of er tot 15 of 17 gespeeld wordt. .ft.
Punten worden gescoord volgens ‘amerikaanse score’, ‘po in 'lrn io.o in t per rally’. 
Elke gewonnen rally is een punt, of men de service heeft of n n  t ^ f  niet.

0 WARM-UP

Voor de match start, mogen de spelers 5 minuten (2 1 / 2  n inTnirn rnin. aan elke 
kant) opwarmen. Dit is 0 0 k nodig voor de bal die ‘warmgesl^-elss slagen’ wordt 
tot de juiste speeltemperatuur.

Wanneer een bal stuk is en vervangen wordt, warmen de 9 trde  spelers de 
nieuwe bal op tot ‘speel-temperatuur’.

0  SERVICE

Het spel begint met de service. Er wordt getost (met racket o T o  j - t  of muntstuk) 
voor wie mag beginnen serveren. Men heeft de service tot m  men een rally 
(speelfase) verliest. Dit is een “hand out”, waarbij de s e rv ic ^ ^ o i ice  ‘van hand 
verwisselt”.

De speler die een game wint, begint te serveren in het voige r i  ^ ^ e n d e  game.

Bij het begin van het game, en telkens de service wisselt een “hand
out”, mag de speler die serveert kiezen van welke kant f t  hij begint te
serveren (links of rechts). Indien hij de rally wint, serveert hij j  de volgende
maal vanuit de andere kant uit.

Om op te slaan, staat de speler met minstens een voet v o  «CD\^yolledig in de 
service-box (de kleine vierkanten aan de middellijn tegen de rechter- en



linkermuur). Om een goede service te spelen, moet de bal boven de 
middellijn de muur raken en niet ‘out’ zijn gestagen, en belanden in het 
tegenovergestelde grote vak waar de tegenstander staat.

° SERVICE RETURN

Een service return is goed wanneer zo gestagen dat de bal maar een 
maal gestuit heeft, of in volley is genomen. De service return moet binnen 
de lijnen van het veld (de ‘tin’ en de ‘outlijn’) gespeeld worden.
Indien niet, is de bal

‘NOT UP’ (bal heeft meer dan een maal gestuit), 
‘DOWN’ (bal is in de tin - onder de laagste lijn van 
devoormuur- geslagen),
‘OUT’ (bal is boven de outlijn -hoogste lijn op het 
court - geslagen).

0 RALLIES

Na een goede service slaan de spelers de bal tot een van de twee een 
slechte bal terugspeelt.

Een rally bestaat uit een service en een aantal goede ‘returns’. Een 
speler wint de rally als:

de andere speler geen goede service return slaat, 
de andere speler geen goede gewone return slaat, 
de bal de tegenstander, zijn kleding of racket raakt

BELANGRIJK !! In het geval van een gevaarlijke situatie stopt de speler 
die gaat slaan en vraagt een ‘LET’ (als de tegenstrever hindert en wanneer 
dit gebeurt op een manier die gevaarlijk kan zijn wanneer men de bal zou 
spelen)
Wanneer ‘LET’ wordt gegeven, wordt de rally opnieuw gespeeld.
Indien de tegenstander op zulke manier hindert en de scheidsrechter 
vermoedt dat de speler die LET vraagt een winnend punt zou kunnen 
hebben gespeeld, wordt een STROKE (penalisatiepunt) toegekend aan 
diegene die de bal ging slaan...

° HINDER/LET

Wanneer het de beurt is aan een speler de bal te slaan, moet deze de 
vrijheid hebben een return te slaan zonder hinder van de tegenstander.

Om hinder te voorkomen, moet je de tegenstander een vrije weg naar de 
bal geven, een goed zicht op de bal, de plaats om een goede racket’swing’ 
en de vrijheid de bal eender waar op de voormuur te kunnen spelen. 
Wanneer een speler hinder ondervindt van de tegenstander, mag hij 
besluiten deze hinder te ondergaan en de bal toch te spelen, of het spel 
te stoppen. Het is beter het spel te stoppen wanneer de tegenstander 
geraakt kan worden of tegen hem aan te botsen.
Als gevolg van hinder gelden volgende algemene regels: 
o De speler krijgt een LET als hij een goede return zou kunnen slaan, 

en de tegenstander alle moeite deed niet te hinderen. 
o De speler krijgt GEEN LET (en verliest de rally) wanneer hij GEEN 

goed return zou kunnen slaan of dat de hinder zo minimaal was dat 
hij toch een goede return zou kunnen hebben gespeeld. 

o De speler krijgt een STROKE (en WINT de rally/het punt) wanneer 
de tegenstander niet alle moeite doet om de hinder te voorkomen. 
De speler krijgt ook een STROKE wanneer hij een winnende return 
zou kunnen spelen, of als de speler de tegenstander zou raken met 
de bal die recht naar de voormuur word gespeeld.

° LET
Een LET is een onbesliste rally. De rally telt niet en de speler die serveert 
dient opnieuw op te slaan en de rally wordt herspeeld.
LETS kunnen in verschillende omstandigheden gegeven worden, bv.:
° De bal raakt een voorwerp dat op het court is terechtgekomen 
0 Een speler stopt de rally omdat hij denkt de tegenstander te raken 
° Een LET moet toegestaan worden als de speler niet klaar is om de 

opslag te ontvangen 
° De bal gaat stuk tijdens het spel
o

° CONTINUITEIT VAN HET SPEL
Het spel wordt verondersteld continu te zijn in elk game vanaf het begin 
van een game. Er mag geen oponthoud of pauze zijn tussen het einde 
van een rally en de start van de volgende rally.
Tussen games is er een rustpauze van 90 seconden toegestaan. 
Spelers zijn toegestaan een wissel van kleding of uitrusting te doen 
wanneer nodig.

° BLOEDEN, KWETSUREN, ZIEKTE...
Als een speler gekwetst wordt en het betreft een bloedende wonde, dient



het spel gestopt te worden en de wonde verzorgd te worden. Een speler 
krijgt de nodige tijd een wonde te verzorgen.
Als deze kwetsuur enkel en alleen veroorzaakt werd door de tegenstander, 
wint de gekwetste speler de match.
Als de kwetsuur terug begint te bloeden, wordt GEEN vertraging van het 
spel toegestaan. De gekwetste speler kan het spel stilleggen en de set 
afgeven (en zo de 90 sec. rust gebruiken om de wonde te verzorgen). 
Als dit niet lukt, wint de tegenstander de match.
Voor andere kwetsuren dient nagekeken of:
o Deze veroorzaakt is door de tegenstander, of door de speler zelf of 

beide.
o Indien het de tegenstander is, wint de gekwetste speler de match.

print-it !
° printing on demand
° 1 miljoen A4 prints per dag, ook full color 
° produktie-opvolging door de klant via het 
internet

° full service printbedrijf: van zetten t.e.m. 
verzendklaar maken 

° alle afwerkingsmachines in huis 
° flexibel en mobiel. wij halen en brengen 
uw printwerk.

meer info 
info@print-it.be 

of
014/85 92 60 (vragen naar Wendy) 

specialiteiten 
° boeken tot oplagen 1000 
° trainingsmateriaal 
° jaarverslagen 
° gepersonaliseerde mailing

snelheid &kwaliteit zijn onze grootste troeven

'J N T E R i\i A T I 0  N A L 
C 0 N S U I T A N T S

SAP: Leveren van expertise op gebied van SAP-implementaties, 
onderhoud en technisch beheer. Binnen een breed spectrum van 
modules, interfaces en programma’s worden steeds meer raakpunten naar 
de Industriele Automatisatie ontdekt.
MAINFRAME - AS/400: Geavanceerde tools zoals Cookgen, Visual Age 
Generator, de gebruikelijke COBOL-ontwikkeling en bijhorende databases 
op verschillende mainframes.

Onze AS/400 - consultants zijn experts in RPG, COBOL, ILE, CL met 
kennis van verschillende pakketen ( MAPICS, SYNON, JJ Edwards ... ) 
en hoofdzakelijk actief in de automatisatie van de industriele sector. 
ORACLE / NEW TECHNOLOGY: Biedt de “best in class" diensten voor 
Oracle Applications 11 i en op de Oracle Databanken 8i en 9i. Door het 
“Oracle Patmership” blijven onze specialisten up-to-date o.a. in :
Developer, Forms, Designer, PL/SQL, Reports, C, C++, ASP, JAVA, XML,..

New Technology biedt een gevarieerd gamma aan en omvat o.a. 
volgende onderdelen: JAVA, HTML, DHTML, J2EE, VB, .Net applications, 
Windows server, ASP, JSP, XML/XSL, Documentum, ...
INDUSTRIELE AUTOMATISATIE: SCADA (Supervisory Control And 

Data A cquisition): Volledige visualisaties met koppelingen naar ERP 

system en, in teg ra te  van de laatste w ebtechnologie.
PLC (Programmable Logic Controller): migraties en aanpassingen. 
Interfacing Technology : communicatie tussen PLC, SCADA en ERP 

systemen.

Kern International Consultants
Kleine Doornstraat 120/122 
2610 Wilrijk - Belgie

Tel : +32 (0)3 / 820 61 61 
Fax : +32 (0)3 / 820 61 62

Stationsweg 45 
NL-3331 LR 
Zwijndrecht
Tel : +31 (0)78 / 620 89 46 
Fax : +31 (0)78 / 620 80 54

mailto:info@print-it.be


VLAAMSE SQUASHFEDERATIE

Transferreglement 2003
De transfer van de individuele speler die vermeld staat op de interclub- 
lijst w ord t integraal geregeld door het decreet van 24 ju li 1996, zijnde het 
statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.
De term ijn voor de opzegging van de overeenkomst en de daarop aan- 
sluitende verzetstermijn w ord t door de Vlaamse Squashfederatie als voIgt 
bepaald:
a. opzeggingstermijn: 1 april - 30 april
b. periode heraansluiting: 1 mei - 31 mei

Elke individuele speler heeft het recht zijn transfer aan te vragen o f zijn 
overeenkomst met een club op te zeggen.

Zie volledig transferreglement:
squashagenda p. 37-38 en op de website www.vsf.be

Belangrijke data om te noteren voor 
onze juniorspelers:

• Belgisch Kampioenschap Junioren:
Wanneer? 8-12 januari 2003

Waar? Sportopolis Merksem

Inschrijven bij het VSF-secretariaat
Uiterste inschrijvingsdatum: 24 december 2002

• Flemish Junior Open:
Wanneer? 7-9 februari 2003 

Waar? Indoor, Antwerpen 

Inschrijven bij het VSF-secretariaat

• Europese Kampioenschappen -17 /  -15
Wanneer? 29 mei -  1 juni 2003 

Waar? Indoor, Antwerpen

BLOSO
INITIATOR CB |o sO
JEUGDSPORTBEGELEIDER
i.s.m. de Vlaamse Squashfederatie

cursusplaats:
Squashclub Berkven, Ericastraat 15, 2440 Geel, tel 014/58.07.36
data:
25/01/03, 8/02/03, 15/02/03, 22/02/03, 15/03/03, 22/03/03, 29/03/03

schriftelijk examen: 26/04/03

mondeling examen + praktijk didactiek: 10/05/03

herexamen: 24/05/03

meer info: Peter Janssens tel 02/209.47.21 -  fax 02/209.47.15

MET DANK AAN ONZE FEDERATIESPONSERS

ASHAWW/x  H /-T E C
RACKET STRINGS =  ?  =

Z E L I  A
VERZEKERINGEN

Bloso
/VVVRC TOURS

Uw re isagen t

http://www.vsf.be


Biografieen
Name:
Country:
Date of Birth:
Height:
Place of Birth:
Place of Residence:
Current World Ranking (Aug 02): 
Highest World Ranking (Feb 98): 
National Ranking:
PSA Titles:
PSA Final Appearances:
Mar 00 
Mar 00 
Mar 00 
Jun 00 
Aug 00 
Sep 00 
Feb 01 
May 01 
Jun 01 
Jun 01 
Sep 01 
Oct 01 
Jan 02 
Apr 02

Name:
Country:
Date of Birth:
Height:
Place of Birth:
Place of Residence:
Current World Ranking (Aug 02): 
Highest World Ranking (May 99): 
National Ranking:
PSA Titles:
PSA Final Appearances:
Feb 00 Winner

Nov 00 Winner
Nov 00 Winner

Peter Nicol
England 
5 April 1973 
1.78m
Inverurie, Scotland 
London 
1 
1 
1
40 
55

*Flanders Open BEL 
Irish Open IRL 
*PSA Masters EGY 
*Super Series Finals ENG 
*AI-Ahram International EGY 
*Hong Kong Open HKG 
‘ Tournament of Champions USA 
Irish Open IRL 
‘ Super Series Finals ENG 
Scottish Open SCO 
*AI-Ahram International EGY 
‘ Qatar Classic QAT 
US Open USA 
‘ British Open ENG

Jonathon Power
Canada 
10 August 1974 
1.83m 
Comox, BC 
Montreal 
2 
1 
1
28 
47

‘ Tournament of Champions 
USA
US Open USA 
Florida Open USA

Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner
Winner

Apr 01 Winner
Feb 02 Winner

Mar 02 Winner
Apr 02 Winner
Jul 02 Gold medallist

* Super Series events

Name:
Country:
Date of Birth:
Height:
Place of Birth:
Place of Residence:
Current World Ranking (Aug 02): 
Highest World Ranking (Sep 01): 
National Ranking:
PSA Titles:
PSA Final Appearances:
Oct 00 Winner
Jun 01 Winner
Aug 01 Winner
Jun 02 Winner

*PSA Masters EGY 
‘ Tournament of Champions 
USA
‘ Pakistan Open PAK 
*PSA Masters QAT 
Commonwealth Games 
Mens Singles ENG

David Palmer
Australia 
28 June 1976 
1.88m
Lithgow, NSW 
Antwerp, Belgium 
3 
1 
1
10 
22

Motor City Open USA 
‘ British Open ENG 
‘ Hong Kong Open HKG 
‘ Super Series Finals ENG

Name:
Country:
Date of Birth:
Height:
Place of Birth:
Place of Residence:
Current World Ranking (Aug 02): 
Highest World Ranking (Jan 02): 
National Ranking:
PSA Titles:
PSA Final Appearances:

John White
Scotland 
15 June 1963 
1.84m
Mount Isa, Australia 
Nottingham, England



Dank aan alien
Het zou niet passen mocht ik uit naam van al wie de laatste...... 13 jaren mee
de roots van de Flanders Open uitmaakten niet enkele woorden van dank zou 
uiten aan bepaalde instanties en mensen die er mee voor gezorgd hebben dat 
wat onmogelijk leek voor Vlaanderen, toch kon plaats vinden : nl. “De 
Wereldkampioenschappen Squash voor Heren in Vlaanderen”.
In eerste instantie dank voor de twee hoofdsponsoren ESSO en de Stad 
Antwerpen die onze organisatie vanaf de eerste dag steeds door dik en dun 
hebben gesteund.
Ik zou afbreuk doen als ik de andere sponsors van het eerste uur zou vcrgeten, 
dank u :

Price Waterhouse Coopers 
Peugeot Fleet 
Corinthia Hotel 
ES@S
Travhydro, Gunco, Smisco, ITT Promedia, ECULine, Rent 
Event, ...

Ook dank aan de officiele overheidsorganen :
Topsport Vlaanderen 
Bloso
Provincie Antwerpen 
Vlajo

De VSF medewerkers in hun enthousiasme hielpen om van dit geheel een 
uniek feit te maken.
Aan alle adverteerders, kleine sponsors en promotoren die ik niet kon
vernoemen omdat de lijst te lang zou zijn.......Hartelijk dank!!
Last but not least.... Aan alle medewerkers die jaren op een VRIJWILLIGE
basis hun diensten ter beschikking hebben gesteld aan dit tornooi, 
wil ik zeggen :
Jullie hebben dit tomooi gemaakt tot wat het in de squashwereld voorstelt 
“Een gezellig, tot in de puntjes verzorgd sportief festijn”, waar alle andere 
grote tomooien jaloers op kunnen zijn.
Aan de jongens / dames van het comite wil ik enkel melden dat het mijn 
privilege was om maandelijks, wekelijks, dagelijks gedurende al deze jaren 
met hen samen te werken naar deze climax toe.
Dank Robert, Kyra, Johan, Wim, Philippe, Peter, Axel, Luc C., Marc, Shaun 
en het Vlajo - Bizzy Events project team..... !!!!!!!!!!!!!!

Luc Mattens

S p o r tp a le is  20-21 d e c e m b e r  2002 : ANTWERP OLYMPIC GYMGALA FLANDERS 

S p o r th a i  A re n a  9-10-11 ja n u a r i  2003 : EUROPEES KAMPIOENSCHAP ZAALKORFBAL

Er b e w e e g t w a t in A n tw erpen

info: 03/257 56 70


