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Sportclub Druivenstreek vzw triomfeert op Special Olympics  

Alle atleten komen met medailles terug naar Overijse 
 

 

 

 

Tijdens het afgelopen 

Hemelvaartweekend, heeft Sportclub 

Druivenstreek vzw, een sportclub voor 

personen met een beperking, 

meegedaan aan de Nationale Spelen 

2019 van Special Olympics. Deze 

gingen door in Sint-Niklaas en Beveren.   

Atleten (24) en hun begeleiders (16) 

vertrokken op 29 mei vanuit De 

Kerselaar naar hun driedaagse 

verblijfplaats, B&B Fruithof Tack in 

Sint-Gillis-Waas. Zoals elk jaar deden de 

atleten van onze club mee aan de 

volgende disciplines : atletiek, bocce, 

voetbal, wielrennen en zwemmen. 

 

Woensdagavond vond de openingsceremonie plaats op de Grote Markt in Sint-Niklaas. 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. Ook thuis kon alles life gevolgd worden via de lokale zender TV Oost-Vlaanderen, een 

primeur. Er was ditmaal geen plaats voor lange speeches wat maakte dat de delegatie op tijd terug thuis 

geraakte, en vermoeid maar gelukkig naar bed kon gaan. 

Donderdag  werd met ideale temperaturen aan de spelen begonnen. Bocce en wielrennen werd in Sint-

Niklaas georganiseerd. Voetbal, zwemmen en atletiek ging door in Beveren.  

 

 

Voor bocce, wielrennen en voetbal was er eerst 

divisioning, indelingsproeven volgens de sportieve 

mogelijkheden van atleet of team. De overige atleten 

begonnen dadelijk met hun wedstrijden en lap, Karolien 

behaalde de eerste dag al twee zilveren medailles bij het 

zwemmen, gevolgd door Quirina met brons bij het 

softbalwerpen, Ester brons bij de 100 meter vrije slag 

zwemmen, en bij de 25 meter vrije slag zwemmen 

behaalde Dean goud en Jamie zilver.  Pieter en Eric 

wonnen de gouden medaille bij het 500 m fietsen. Tim 

haalde goud binnen bij het softbal-gooien, een 

atletiekdiscipline.  

 

 

 

 

De voetbalploeg speelde hun divisioning tegen De Hoge Kouter A, La Pommeraie en KSAV Sint-

Dympna A. Na een evenwichtige wedstrijd werd tegen de eerste ploeg met 2-0 gewonnen. De twee 

andere wedstrijden werden tegen sterkere ploegen, toch een beetje een ander niveau, verloren. 



Uiteindelijk werd Sportclub Druivenstreek in poule E ingedeeld en zou de volgende dagen mogen 

strijden tegen De Rozenkrans uit Oostduinkerke, La Pommerai uit Ellignies-Sainte-Anne  en De Hoge 

Kouter A uit Kortrijk.  

Donderdagavond werd door de meeste atleten afgesloten met een ontspannende duik in het zwembad 

van de B&B.  

Vrijdag begon met een aangenaam zonnetje en het succes van vorige dag werd gewoon verder gezet. Er 

volgden opnieuw medailles: in het zwemmen 50 meter vrije slag goud voor Elise en zilver voor Dean, 

in atletiek zilver voor Nikki bij het speerwerpen en eveneens zilver voor Quirina bij 50 meter wandelen.  

De bocce-spelers Alexandra en Linda wonnen twee maal hun dubbelspel en verzekerden  zo goed als 

zeker een finaleplaats voor het vervolg 

 

De voetballers begonnen ‘s 

morgens hun eerste match tegen 

La Pommerai. Zij speelden een 

sterke match tot 5 minuten voor 

het affluiten maar verloren 

uiteindelijk met 4-1. In de 

namiddag ging de ploeg er weer 

vollen bak tegenaan. Rozenkrans, 

de gedoodverfde favoriet, was 

echter veel sterker dan onze ploeg 

en  won met 5-1, als het ware op 

één been.  

 

 
 

 

Zaterdag was het opnieuw mooi weer, soms 

zelfs een beetje te warm, maar de goede 

uitslagen bleven niet uit. In de vroege morgen 

stapte Quirina naar brons bij het 100 meter. 

Kris behaalde zilver in het kogelstoten en Dean 

nog maar eens goud, nu bij de 50 meter 

schoolslag.  Bij bocce was het zeer spannend 

tegen het Duitstalige team uit Eupen, maar 

uiteindelijk behaalden Alexandra en Linda 

goud in het dubbelspel.  

 

De voetballers wonnen de laatste match van de play-off tegen De Hoge Kouter A met 4-1. Deze uitslag 

betekende ineens dat we ‘s middags nog eens tegen hen mochten spelen voor de 3de of de 4de plaats. 

 

 

 

De match was spannend, het spel ging gelijk op, en 

doelpunten vielen er langs beide zijden. De voorlaatste 

minuut knalden wij nog een bal tegen de paal, de laatste 

minuut kopten zij nog tegen de deklat. De uitslag bleef op 3-

3 staan, dus verlengingen met een golden goal. De spanning 

was te snijden. Eerst ging de bal bijna binnen in onze goal, 

maar onze keeper blokte fantastisch af. En dan zag onze 

linkeraanvaller zijn kans: een spurt langs de lijn, een 

aanklampende tegenstander afhouden, en dan ... een knal in 

doel. Iedereen sprong omhoog, juichte en applaudisseerde. 

De bronzen medaille was binnen voor Bart, Bram, Dario, 

David, Jimmy, Kevin B, Kevin C, Stefan, Tijs en René. 

En zo behaalde elke deelnemende atleet in elke 

sportdiscipline minstens één medaille: brons, zilver of goud. 

Top, uitzonderlijk super gepresteerd! 



 

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 hen klaarstaan. 

Een grote dank gaat dus uit naar Danny, Cecile, Johan, Magda, Gilbert en Noor die elke week de 

omnisport begeleiden, naar Marie, Yentel, Lise en Marja die het zwemmen coachen, en naar Jean Pierre, 

Jan, Jolein en Sebb die verantwoordelijk zijn voor de voetbaltrainingen.  

 

Wij kunnen terugkijken op een mooi en geslaagd 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 overhouden. 

Wij danken graag: 

• Rotary Overijse-Zoniën en de Kruidenpot voor hun financiële steun;   

• het OCMW-Overijse voor het huren van hun busje;  

• de mensen van B&B Fruithof Tack die ons tijdens deze dagen in de watten hebben gelegd met 

het lekkere eten, het aangename verblijf met alle comfort, tot en met het sympathieke 

meebeleven; 

• alle vrienden waaronder Yvette en Norbert, erevoorzitster Ginette en Aimée, en zovele 

anderen als supporter of sympathisant die op welke manier ook onze club in het verleden en 

nu ondersteun(d)en, ook tijdens onze voorbije zwemhappenings; 

• onze vrienden van 't Vosje met vooral Suzy en Yves die sportief medewerking verleenden en 

het mogelijk maakten dat 2 voetbalspelers van hun club regelmatig konden trainen en 

meespelen met onze spelers van Sportclub Overijse vzw. 

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, vind je op onze website : www.sportclubdruivenstreek.be 

Namens het bestuur van Sportclub Druivenstreek vzw 


