
29-05-2014 – Special Olympics Nationale activiteiten 

 

Om de atleten, die niet deelnemen aan de Europes Zomerspelen in september 2014, de kans te 

geven om toch aan een competitie deel te nemen organiseerde Special Olympics België op 

donderdag 29 mei een Atletiek- en Bocce-meeting in het Sportcentrum Den Uyt in Mol. 
 

Voor Atletiek waren Nikki Bartholomé, Tom Decoster en Reinout Staut ingeschreven, maar uiteindelijk 

namen alleen Nikki en Tom deel aan de proeven. 

Voor Bocce waren Linda Dehertogh en Rita Verboomen, die ook deelnemen van de Europese 

Zomerspelen, Alexandra Maes en Edwin Vanhaeren ingeschreven. Rita moest echter afhaken om 

gezondheidsredenen.  
 

Onze atleten behaalden volgende resultaten: 
 

Voor Atletiek: 
 

Nikki kogelstoten    8
e
 plaats 

 100m lopen   5
e
 plaats 

Tom  100m rolstoel    2
e
 plaats,  (maar geen zilver) 

  sofbalwerpen   2
e
 plaats, zilver 

Voor Bocce: 

Ieder speler moest eerst de divisioningsproef afleggen: de 8 ballen zo dicht mogelijk bij de pallina 
proberen te rollen en de afstand van de 3 ballen die het dichts bij de pallina lagen werd gemeten. Op 
basis van deze resultaten werden dan de ploegen voor de competitie samengesteld. Hierin hebben 
onze atleten een fantastisch resultaat neergezet. 
 
Singles 
Edwin  1/2, 7/1, 3/1, 3/1  1

e
 plaats,  goud  

Alexandra 4/1, 9/0, 7/1  1
e
 plaats   goud 

 

Doubles 
Alexandra – Edwin  9/1, 3/5  2

e
 plaats zilver 

Merk op dat Linda nergens is vermeld. Dit is het pijnlijke van de hele situatie want ze heeft ook geen 

enkele officiële match gespeeld. Linda en  David Maervoet, die mee was als supporter en zogezegd in 

de plaats van Rita mocht spelen, hebben ook meegedaan aan de divisioning maar werden achteraf 

nooit afgeroepen voor de competitiematchen, noch voor de singles, noch voor de doubles.  

Bij herhaaldelijk navragen kregen we te horen dat ze in een hogere categorie waren en later zouden 

spelen, tot we om 16u vernamen dat Linda uit het systeem was verwijderd omdat Rita, haar partner 

voor de doubles, niet meedeed, en dat zou ook zo zijn in Antwerpen. Zij kon zelfs niet meedoen aan 

de singles.  

Groot was de ontzetting bij de europese ploeg van Bocce-spelers en na aandringen hebben Linda en 

David toch een paar doubles mogen spelen tegen vrijwilligers, waarin zij steeds wonnen. Uiteindelijk 

hebben ze een herinneringsmedaille gekregen. De ontgoocheling was dus zeer groot bij Linda maar 

ook voor ons allen. 

Dit is onaanvaardbaar en wij hebben dat ook mondeling en via mail aan de verantwoordelijken van 

Special Olympics meegedeeld. Laat ons hopen dat dit probleem tegen september is opgelost. 

 

Jammer dat de dag zo in mineur eindigde, want onze atleten hebben werkelijk hun best gedaan 

Proficiat aan allen.  

 


