
Special Olympics 2017 

 

Hoe speciaal zijn de Special Olympics? Het is moeilijk om deze vraag met de gepaste woorden te 

beantwoorden, je moet het echt meegemaakt hebben. 

Als je samen met het organiserend comité en de vele vips, 3442 atleten met beperkingen van 320 

sportverenigingen met hun coaches en begeleiders,  2930 vrijwilligers en meer dan 10.000 

bezoekers, familie en vrienden, de Specials hebt bijgewoond, pas dan ervaar je  hoe je tijdens een 

verlengd hemelvaartweekend meerdere kippenvelmomenten en emoties je te verwerken krijgt. En 

vooral, je houdt er steeds een supergoed gevoel aan over. 

 

Dit jaar werden de spelen georganiseerd in Limburg op verschillende sites o.a Lommel, Neerpelt en 

Hasselt.  De Sportclub Druivenstreek was met het clubbestuur en een beperkte delegatie van atleten 

aanwezig op de openingsceremonie in het Park de Soeverein in Lommel. We waanden ons op 

ToMorrowland met een prachtig decor en DJ’s die er de sfeer in brachten. Zoals gewoonlijk waren er 

de speeches van de voorzitter van Special Olympics, de gouverneur en de burgemeester afgewisseld 

met zang en dans. En uiteraard zorgden  de eedaflegging, het hijsen van de vlaggen met hun hymnes, 

de fakkel met Jolien D'Hoore, de wielrenster die brons behaalde op de Olympische Spelen van 2016, 

en het ontsteken van de vlam  weer voor  de nodige warme gevoelsmomenten.  

Prinses Astrid kondigde het begin van dit sportevenement in de drie landstalen  aan:   

"Ik verklaar de Special Olympics Belgium 2017 voor geopend." 

 

De Special Olympics is het sportgebeuren van het jaar waar heel wat atleten met een mentale 

beperking naar uitkijken. Om er aan deel te nemen moeten zij zich een jaar lang voorbereiden.  

Wekelijkse trainingen zijn wenselijk maar in vele gevallen ook noodzakelijk voor de gezondheid en 

voor een goede conditie van de atleet. Door samen te trainen wordt ook onderling een 

vriendschapsband gecreëerd over de sportdiscipline van de atleet heen. Atleten helpen elkaar en 

moedigen elkaar aan om goed te presteren, ieder naar best vermogen. 

Sportclub Druivenstreek doet zo elke dinsdagavond aan omnisport van 19u00 tot 20u00 in de 

sporthal van Sint-Martinus, zwemt elke woensdag van 16u30 tot 17u30 in het Begijntjesbad en 

voetbalt elke woensdag van 18u00 tot 19.00 u in de sporthal Den Heurk. 

 

In Limburg hebben onze atleten Overijse nog maar eens op de kaart gezet. Sportclub Druivenstreek 

was een voorbeeld in discipline, samenhorigheid, sportiviteit en  resultaten, want daar draait het ook 

voor atleten met beperkingen om. Ook zij willen zo graag een vedette, een prof zijn en dat zijn ze ook 

op hun niveau. De  sportclub nam deel aan  zwemmen, fietsen, atletiek, bocce en voetbal. In elk van 

deze sporttakken werden medailles gehaald: deelnemingsmedailles maar ook het gegeerde brons, 

zilver en goud. Het ging er meermaals spannend aan toe. Van in het begin tot aan de eindstreep, tot 

de laatste bal of het laatste fluitsignaal zorgden onze atleten voor spektakel, moedigden supporters 

hen aan. Soms volgde al eens een kleine ontgoocheling, dan weer een onverwachte euforie. Op het 

podium stonden enkel enthousiaste en fiere winnaars. Elke deelnemer met een medaille om de nek 

mocht zich trouwens winnaar noemen! 
 

  



Sportclub Druivenstreek is meer dan trots met volgende resultaten: 

 
Atletiek: 
Bartholomé Nikki behaalde zilver bij het mini-speerwerpen en brons bij 100m lopen 
Borremans Tim behaalde zilver bij 50m lopen en brons bij het softbal werpen 
Stallaert Quirina behaalde 2 maal zilver bij het softbal werpen en 50m wandelen 
 

Bocce Singles: 
Dehertogh Linda behaalde goud 
Maes Alexandra behaalde goud 
Vanhaeren Edwin behaalde de 5e plaats 

Fietsen: 
Boulanger Pieter behaalde goud bij het 1km fietsen  
Coppens Eric behaalde zilver bij 1km driewieler 
De Taeye Erwin behaalde zilver bij 1km driewieler en zilver bij de 500m driewieler Voetbal: 
Volgende spelers behaalden een 5e plaats en kregen te samen met hun coach de trofee van de Fair 
Play: 
Aneca Philippe, Ballant Kevin, Brugmans Stefan, Clement Kevin, Gillis Bram, Joris René, Maervoet 
David, Van Kris, Van Den Hole Johan, Van der Veken Bart en De Vos Tijs 
 

Zwemmen: 
Cieters Karolien behaalde zilver bij de 50m vrije slag 
Franckx Dean behaalde brons bij de 50m vrije slag 
Karaj Kristos behaalde goud bij de 25m borstligging en brons bij de 50m borstligging 
Hij ontving ook beker van het Fonds Antoine Dopchie voor zijn vorderingen in het zwemmen.  
Debacker Ester behaalde  zilver bij de 100m schoolslag  
Mariën Kim behaalde zilver bij de 100m schoolslag en de 100m vrije slag 

Tenslotte behaalden Karolien, Dean, Ester en Kim de 4e plaats  bij de 4x25m vrije slag 
 

Bedankt voor elke ondersteuning van onze club en atleten, niet alleen tijdens deze  

Special Olympics Belgium 2017 maar het hele jaar door: 

- de gemeente Overijse en Sporeo voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur en support 

- de ploeg van het Woonzorgcentrum die bij hun leveranciers  sponsoring hebben gevraagd 

   voor ons verblijf in Molenheide  

  - de supporters, vrijwilligers, begeleiders en coaches om er te zijn voor elkaar. 
 

De Olympische vlam in Lommel  werd gedoofd; de vlam van de hoop werd aangestoken om in 2018 

door te geven aan Doornik en Moeskroen. 

Wil je ook deel uitmaken van deze ervaring, als atleet of als medewerker - coach, contacteer ons dan. 

Alle info is beschikbaar op onze website www.sportclubdruivenstreek.com 

 

Namens het Bestuur van SPORTCLUB DRUIVENSTREEK 

https://www.goededoelen.be/fund/fund?id=D7810140&SearchTerm=OIGO%20VZW&autoSuggestWasUsed=14228,nl&Citydistance=5
http://www.sportclubdruivenstreek.com/

