
 

 
 

ZwemGala Britisch School of Brussels 

 
Op 9 december organiseerde de studenten van de Britisch School of Brussels (BSB) in het 

Jacques Rogge Sports Centre in Tervuren een Unified Zwemgala met Special Olympics 

atleten, komende van de VZW ’t Vosje en onze sportclub. 

Het was de eerste keer dat zo’n evenement werd georganiseerd en het was meteen een succes! 

 

Rond 13 uur boden de studenten een lunchbuffet aan met allemaal lekkernijen zoals quiches, 

hapjes, hotdogs, broodjes en drank aan al de atleten en supporters. Deze lunch was volledig 

gesponsord door de ouders van de studenten van de school. 

 

Na de lunch verhuisden wij allen naar de grote sportzaal, waar de “Principal”  Melanie 

Warnes de openingsceremonie inleidde. De studenten van de BSB beloonde ons met een 

concert, gevolgd met zang, eerst van  hun jongenskoor en dan van hun meisjes koor. Vzw ’t 

Vosje trakteerde ons op drie mooie dansen.  

 

Nadien begon het zwemgala met 13 reeksen van verschillende disciplines : 4*25m schoolslag, 

50m schoolslag, 25m schoolslag,  50m vrije slag, 25m vrije slag en 4*25m vrije slag.  

 

In de verschillende reeksen deden een 25 atleten van VZW ’t Vosje, een dertigtal studenten en 

onze 8 atleten Philippe Anneca, Kevin Ballant, Nikki Bartholomé, Stefan Brugmans, Karolien 

Cieters, Dean Franckx, David Maervoet en Bart Van der Veken mee.  

Zoals in de spirit van Special Olympics was deelnemen belangrijker dan winnen. Tezamen 

maakten alle atleten er  een leuk en sportief evenement van. Zo werd er weer eens één van 

onze doelstellingen bereikt : Niet alleen personen met beperkte mogelijkheden te laten 

sporten, maar ook hun sociale contacten te bevorderen. Dit project toonde weer eens aan dat 

inclusie werkt en dat waarden als positivisme, verbondenheid, respect, gelijkwaardigheid en 

betrokkenheid hoog in het vaandel staan.  

 

Na het zwemgala, begon de sluitingsceremonie, met eerst de medaille uitreiking door Eddy 

Beckers van Special Olympics Belgium. Elke club kreeg ook een trofee mee naar huis. 

Nadien werden we getrakteerd op kerstliedjes gebracht door de studenten van het BSB. Om te 

eindigen hadden de dansers van VZW ’t Vosje een kerstdans voorbereid waar heel de zaal 

werd uitgenodigd om mee te dansen. Dit moest natuurlijk beloond worden : Melanie Warnes 

riep alle dansers nog eens naar voren om ook aan hen een mooie medaille uit te reiken.  

 

Gedurende alle activiteiten vertaalde een studente van het BSB alles in het Nederlands, zodat 

onze atleten alles verstonden. 

 

Na een grote groepsfoto, mochten de coaches nog eens naar voren komen om nog voor elke 

atleet een “Lolipop” in ontvangst te nemen (een cadeautje met presentjes zoals een 



stappenteller, een zweetbandje, een figuurtje om koekjes te bakken en een kerstbal) en een 

mooie kerstroos.  

 

Onze club mag trots zijn dat ze dit historisch moment van de Britse School heeft mogen 

meemaken in een fantastisch kader.  

 

Dank aan onze atleten die zich volledig hebben ingezet en dank aan het BSB om ons uit te 

nodigen voor dit evenement. We kijken al uit naar volgende initiatieven en zullen nu nog 

meer genieten van de kerstperiode die er aankomt. 

       

 

 

 


