
Gothia Cup - Kim Källström Trophy - Wauw ! 

Via Special Olympics Belgium kreeg Sportclub Druivenstreek de vraag om ons land te 

vertegenwoordigen op een grootste internationaal jeugdvoetbaltornooi in Zweden. Het clubbestuur 

zag, na de buitenlandse ervaring enige jaren geleden in Macon, het als een nieuwe uitdaging om 

onze spelers te laten deelnemen aan dergelijk evenement. Het werd een hele voorbereiding: 

meerdere vragen over de beste en goedkoopste verplaatsing, extra activiteiten, extra onderdak en 

maaltijden, en vooral het kostenplaatje dat niet teveel mocht doorwegen voor de spelers.  

Het lukte ons een goed voorstel uit te werken en op 11 juli reisde Sportclub Druivenstreek als het 

Special Olympics Belgium B-team per vliegtuig naar Göteborg. Bij de aankomst merkten wij al aan de 

publiciteit in de luchthaven hoe belangrijk de Gothia Cup is voor deze stad. Er werden meer dan 80 

nationaliteiten , meer dan 1500 teams en al bij elkaar meer dan 50.000 spelers, coaches, begeleiders 

en supporters verwacht tijdens dit 40-jarig jubileum van het tornooi. 

Samen met FC Berg als het Special Olympics Belgium A-team waren wij  twee van de dertig 

deelnemende Special Olympics-ploegen uit 13 landen: België, Costa Rica, Denemarken, Finland, 

Frankrijk, Ijsland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Rusland, Zwitserland en het thuisland 

Zweden. Alle Special Olympics-teams bestaan uit spelers met mentale beperkingen. Zij streden in een 

afzonderlijke competitie volgens verschillende niveaus voor de Kim Källström Trophy. Deze werd 

voor de vierde maal georganiseerd en is een samenwerking tussen de Gothia Cup, Special Olympics 

Europe/Eurasia, Special Olympics Sweden en de Zweedse nationale voetbalspeler Kim Källström. 

Vooraleer echter het sportieve luik aan te vatten konden wij de eerste dagen als echte toeristen 

genieten van wat het mooie Göteborg te bieden heeft. Tijdens een eerste wandeling merkten wij op 

dat deze stad een zekere rust uitstraalt. Er waren geen files, goed georganiseerd openbaar vervoer 

en vooral veel openbaar groen waar kinderen speelden of waar gezinnen gewoon zaten te 

barbecuen.                                                                                                                                                      

Midden in de stad ligt Liseberg, het grootste attractiepark van Scandinavië. Dit was zeker het 

bezoeken waard. Onze jonge mannen keken vooral rond tot ze door Ginette en Marja aangemoedigd 

werden om een gokje te wagen. Het resultaat was een gigantische verpakking Toblerone waar de 

hele ploeg met plezier hun tanden kon inzetten. De chocolade smaakte vele dagen.                                                  

Er was ook nog de Balder, een opvallende houten achtbaan waar het grote deel van de ploeg tegen 

een topsnelheid van 95 km/u rondzoefde.  En plezant dat het was!                                                                   

Soms had je ook al eens een regendag en moest er tussen de druppels gewandeld worden, maar het 

grootste deel van de week was het aangenaam warm. Wij verkenden nog een stukje van de 

dierenwereld in de Slottsskogsparken en zagen de eland, het grootste levende hertensoort uit de 

streek. De eland vind je trouwens onder alle vormen terug in de souvenirwinkeltjes.                            

Ook  met de boot varen in de haven was best tof. Tijdens de rondvaart hadden wij trouwens 

gezelschap van Kaisa, de vroegere buurvrouw van Marja en Bart  die nu terug in Göteborg woont. 

Een gezellig weerzien. En wat waren die brugjes over het water laag, zelfs zo laag dat wij niet op de 

zeteltjes konden blijven zitten. Het was bukken, en nog bukken, en nog lager, bijna helemaal plat op 

het dek. Terug op het vaste land bezochten wij een overdekt marktje en kochten er lekkere Zweedse 

kazen die wij op het terras van Café du Nord lieten smaken met een drankje er bij. Tijdens de 

ontspannende stadsparkwandeling met bezoek aan de tropische serres zagen wij een damesploeg 

trainen, wat er ons deed aan denken dat het voetbaltornooi 's anderdaags startte . Sommige van 



onze spelers hadden wel oog voor de mooie blondjes en de score die ze gaven had helemaal niets 

met voetbal te maken. Wij konden er wel eens om lachen. 

De eerste wedstrijddag bestond uit twee wedstrijden om de niveaus te bepalen. Er werd om te 

beginnen  gevoetbald tegen de Russische dames. Een vrouwenploeg, dat zagen de mannen zitten tot 

ze op het veld in het Kviberg sportcentrum stonden. Een hele stoere en solide ploeg droogde ons af 

met 3-1. Nadien volgde een spannende match waarin er voldoende kansen waren voor beide 

ploegen om te winnen. Uiteindelijk werd het 2-2 tegen Letland, een billijk resultaat. In afwachting 

van de uiteindelijke reeksindeling konden wij die avond genieten van een onvergetelijke 

openingsceremonie in het Ullevi Stadion, het grootste stadion van Zweden. Een mooi golvende 

daklijn, met er boven alle vlaggen van de deelnemende naties, en iets hoger in de lucht een dubbele 

regenboog om het geheel nog wat meer kleur te geven. Het werd een schitterende show met 

voorstelling van alle landen, 500 danseressen die dartel rondhuppelden over de grasmat, solo-

artiesten en zangers in groep, de Mexican wave,  de eedaflegging in zes wereldtalen,samenzang en 

veel emoties ... niets ontbrak. Tot slot volgde er een knallend vuurwerk. Deze echte kennismaking 

met de Gothia Cup was  voor deze eerste sportdag indrukwekkend over de hele lijn. 

De volgende dagen volgden elkaar snel op. In groep 4 speelde ons Belgium B-team tegen twee 

Zweedse ploegen, tegen Finland en tegen Nederland. Het werd een zeer open, en dus zeer 

spannende strijd. Met tweemaal winst tegen Trollenäs IF en Halmstads BK pakten wij de volle pot. De 

uitslagen 2-1 en 1-0 toonden aan dat wij zeker geen overschot hadden en wij wel een beetje geluk 

aan onze kant hadden. Maar ook dat hoort bij sport. De euforie na de 6 op 6 punten veranderde in 

een grote ontgoocheling wanneer er van Special Olympics Finland met 6-0 verloren werd. Het 

powervoetbal van deze ploeg was niets voor ons. Niemand van de spelers zag de finale nog zitten, 

vooral met het negatief doelpuntensaldo dat in ons nadeel was. Er volgden enkele uren ontspanning 

en veel inpraten op de ploeg, het werk van de coaches. Door de winst van Nederland tegen Finland 

stonden drie ploegen naast elkaar. De laatste wedstrijd in de reeks bepaalde wie van de drie de 

finalewedstrijd zou spelen in het Heden Centrum, midden in Göteborg. De Nederlandse ploeg 

scoorde in de eerste helft maar onze mannen lieten het hoofd niet hangen. Er werd gejaagd op de 

gelijkmaker en die kwam er in de tweede helft. Met de 1-1 uitslag  haalden beide ploegen de finale.  

's Avonds werd er duchtig verbroederd tussen beide landen en wat ook de uitslag zou worden, hier 

zouden geen verliezers zijn. De ultieme finalewedstrijd op een groter kunstgrasveld werd uiteindelijk 

met 3-0 verloren. Hoewel het best spannend had kunnen worden indien onze mannen wat fitter 

zouden geweest zijn (ze waren al een beetje moegestreden tijdens de vorige dagen), een misser voor 

het lege doel en een bal op de doellijn in de goal zouden geweest zijn, was de overwinning van de 

Special Olympics Nederland zeker terecht en verdiend.  De zilveren medaille-uitreiking en het 

overhandigen van de mooie trofee waren het sportieve orgelpunt  van dit mooi tornooi.                  

Kim Källström vertelde dat zijn grootmoeder aan de basis lag van zijn visie over dit tornooi. Zij had 

immers jaren gewerkt met kinderen en jongeren met een mentale beperking. Het is de wens van Kim 

dat zoveel mogelijk volk de kans krijgt om in het voetbal plezier en vriendschap te vinden.  Door de 

deelname aan dit grootste voetbalevenement in de wereld, zal de Gothia Cup  een blijvende 

herinnering zijn voor de atleten. Het zal respect en begrip laten groeien voor de mensen met mentale 

beperkingen. 

Bedankt voor de fijne week! Onze ploeg: Bart, David, Dean, Dimitri, Kevin B, Kevin C, Kris, Stefan en 

Youri. De supporters:   Cecile, Danny, Ginette, Marja,  en de coaches Erik en Jean Pierre. 


