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Sportclub Druivenstreek triomfeert op Special Olympics 2018
en komt met veel medailles terug naar Overijse
Tijdens het afgelopen Hemelvaartweekend, heeft Sportclub Druivenstreek, een sportclub voor
personen met een beperking meegedaan met de Nationale Spelen van Special Olympics in
Moeskroen en Doornik.
22 atleten met hun begeleiders vertrokken op 9 mei vanuit De Kerselaar richting slaapplaats:
De eerste groep, drie Bocce spelers Alexandra, Linda en Edwin, drie wielrenners Erwin,
Pieter en Eric, drie zwemmers Carolien, Dean en Ester, drie atletiekers Tim, Quirina en Nikki
en hun begeleiders Cecile, Danny, Erik en Johan, Lise, Esther, vertrokken naar Celles waar zij
werden ontvangen door een vriendelijke Bono, die daar een B&B uitbaat “Les Secrets de la
Vie”.
Bij hen zouden ook de twee kookmoeders Ginette en Jeanine verblijven, die tijdens het
verblijf voor heerlijk eten hebben gezorgd.
Een van de ouders kwam zelfs met de fiets van Overijse naar Celles en 1 zwemmer verbleef
met zijn ouders op een camping aldaar.
De tweede groep bestond uit de 9 voetballers David, Kevin C en Kevin B, René, Kris, Stefan,
Philippe, Tijs en Bart en hun 4 begeleiders Norbert, Yvette, Thierry en Marja. Zij sliepen in
een groot vakantiehuis “Bij Chris” in Kluisbergen. In dit huis stond een snooker tafel en een
kickerspel. De voetballers vonden dit zo leuk dat ze besloten om niet naar de
openingsceremonie te gaan, en in plaats daarvan te spelen en te genieten van de rust van de
omgeving.
Woensdagavond vond de openingsceremonie plaatst in Doornik op de grote markt. Een kleine
delegatie van de club was present en heeft genoten van het mooie spektakel op het podium, op
de grond of in de lucht. Dit jaar was er geen plaats voor lange speeches wat maakte dat de
delegatie op tijd terug thuis geraakte, en vermoeid maar gelukkig naar bed kon gaan.
Donderdag begonnen de wedstrijden. Gelukkig was het wat kouder dan de dagen ervoor, 14
tot 15 graden, droog, dus ideaal om aan de spelen te beginnen. Bocce en wielrennen werd in
Tournai Expo georganiseerd, voetbal en atletiek in Futurosport in Moeskroen, en zwemmen in
het zwembad Les Dauphins in Moeskroen.
Voor bocce, wielrennen en voetbal was het eerst divisioning. De andere atleten begonnen
dadelijk met hun wedstrijden en lap, Quirina behaalde haar gouden medaille bij het
softbalwerpen, en tegen half elf hoorde we dat Carolien een bronzen medaille had behaald op
de 25 meter schoolslag, gevolgd door een 7de plaats bij de 25 meter vrije slag.

Op dat moment speelde de voetbalploeg hun eerste divisioning wedstrijd tegen La Pommerai:
het spel ging gelijk op en de ploegen waren elkaar zeker evenwaardig, we verloren met 1
puntje verschil : uitslag 2-1.
Om 11:30 moest de voetbalclub tegen Duinhelm spelen. Na een paar minuten werd het echter
duidelijk dat deze ploeg te sterk was voor onze mannen. Zij hebben zich goed verweerd maar
tegen deze sterke binken uit Oostende konden ze het niet halen : uitslag 6-2.
‘s Middags moest de club nog eens uitkomen tegen De Hoge Kouter A, daar konden we
afsluiten met een gelijke stand. Uiteindelijk kwam de groep in poele C terecht en zou de
volgende dagen mogen strijden tegen La Pommerai, Hoge Kouter A en KSAV Sint-Dimpna.
Ester werd die dag 5de bij de 100 meter vrije slag, en Dean 5de bij de 25 meter vrije slag
zwemmen. Nikki behaalde een 8ste plaats tijdens het 100 meter lopen, en Tim sloot die dag bij
de atletiek af met een zilveren medaille tijdens het softbalwerpen.
Nadien kwamen de resultaten binnen voor het wielrennen : Pieter won de zilveren medaille
bij het 1 km fietsen, Eric goud en Erwin brons bij de 500 meter fietsen.
En om deze dag nog mooier te maken, behaalde Christos goud bij de 25meter borstligging.
Vrijdag begon met een aangenaam zonnetje en de eerste wedstrijden gingen weer van start :
bij het zwemmen 50 meter vrije slag werd Ester 6de , Carolien 5de en Dean 7de . De atletiekers
deden het ook niet slecht : goud voor Nikki bij het speerwerpen, 5de plaats voor Tim bij het 50
meter lopen, en brons voor Quirina bij 50 meter wandelen.
De bocce spelers moesten na de divisioning elk 3 matchen spelen en scoorden mooie
resultaten zodat ze zeker een medaille zouden halen.
De voetballers begonnen ‘s morgens hun eerste match tegen KSAV Sint-Dimpna : de match
ging gelijk op, maar werd jammer genoeg onderbroken doordat onze speler David geblesseerd
geraakte. Zijn tornooi was gedaan, maar dat motiveerde de ploeg om toch verder te gaan.
Uiteindelijk behaalde ze een mooie uitslag van 4-4. In de namiddag werd er gespeeld tegen
De Hoge Kouter A, een zeer spannende match, zeker omdat we nog maar 8 spelers hadden,
dus niet zoveel konden wisselen. De stand werd 3-3. Alles was dus nog mogelijk.
De stad Doornik had ook verschillende activiteiten georganiseerd tijdens deze dagen en op
vrijdagavond is er een delegatie afgezakt naar de stad om naar het straat-en accordeon festival
te gaan kijken, waar 3 muzikanten van onze streek aan het werk waren : Gille, Johan en Guido
van Muscaloco, de Murga-fanfare van de druivenstreek.
Zaterdag was het weer mooi weer, soms zelfs een beetje te warm, maar de goede uitslagen
bleven niet uit: bij de 50 meter schoolslag behaalde Ester de 5de plaats en Dean de laatste
plaats.
De atletiek volgende met brons voor Nikki bij het 200 meter lopen, Tim de 4de plaats bij
staande versprong en Quirina de 4de plaats bij het 100 meter wandelen.
Bij de bocce was het zeer spannend, want twee van onze spelers, Alexandra en Edwin
moesten tegen elkaar uitkomen. Uiteindelijk behaalden Edwin goud, Alexandra zilver en
Linda goud in haar categorie.
En het wielrennen was zeer succesvol : Eric een 4de plaats bij het 1 km fietsen, Erwin goud bij
het 1 km fietsen en Pieter 7de bij deze discipline, Eric goud en Erwin brons bij het 500 meter
fietsen.

De voetballers speelden hun laatste match van de play-off tegen La Pommerai. De match was
spannend tot op het laatste moment en uiteindelijk wonnen we dit met 2 tegen 1. Deze uitslag
betekende ineens dat we ‘s middags de finale mochten spelen tegen, jawel La Pommerai.
Tijdens de verschillende wedstrijden hadden wij aan onze tegenstanders een handdoek van
Overijse gegeven, en deze keer kregen wij van La Pommerai voor iedere speler en coach een
stuk handgemaakte zeep dat in hun centrum in Quevaucamps was gemaakt.
De match was spannend, maar we zagen dat onze mannen minder energie hadden,
waarschijnlijk doordat de zon nog al hevig scheen en ze ‘s morgens alles hadden gegeven.
La Pommerai maakte de ene goal na de andere, en wij probeerden wel, maar slaagden er niet
in om een tegengoal te maken. De uiteindelijke stand was 5-0, verdiend voor La Pommerai.
Zij hadden goud, maar wij mochten met een zilveren medaille naar huis, waar onze mannen
heel fier over mogen zijn!
De mooie resultaten die onze atleten hebben behaald zijn natuurlijk te danken aan hun inzet
gedurende het hele jaar, maar ook door de steun die ze krijgen van onze trainers die wekelijks
voor hun klaarstaan. Een grote dank gaat dus uit naar Danny, Cecile, Johan, Magda, Gilbert
en Noor die elke week de omnisport begeleiden, naar Marie die het zwemmen coacht, en naar
Jean-Pierre en Jan die verantwoordelijk zijn voor de voetbal training.
Een speciale dank gaat er ook uit naar de bekwame en sympathieke Jolein, Seb en Marc die
Jean-Pierre hebben vervangen als voetbalcoach. Veel voetbal ploegen waren nadien jaloers op
ons. Dat zal waarschijnlijk aan onze toffe Jolein hebben gelegen…
Wij kunnen terugkijken op een mooi sportfeest, dat aantoont dat mensen met een beperking
tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn. Onze atleten kwamen allen terug met blije gezichten
en zijn fier op hun behaalde medailles en zullen aan deze dagen mooie herinneringen hebben.
Wij danken graag Rotary Overijse-Zoniën voor hun financiële steun, en OCMW-Overijse
voor het huren van hun busje.
Ben je ook geïnteresseerd om mee te komen sporten bij ons of wil je ons komen helpen als
trainer of vrijwilliger, dan mag je altijd contact opnemen met ons secretariaat : Marja Lipman,
telefoon 02/687 37 05.
Meer informatie over de club, vindt je op onze website : www.sportclubdruivenstreek.be
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