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Special Olympics 2022
Twente geeft de sporters een podium om te stralen
Organisatie Special Olympics 2022 gaat vol enthousiasme uit de startblokken. Het
echte werk is al begonnen voor de organisatie. Twente gaat van 9 tot en met 12 juni
2022 het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke
beperking organiseren. Ruim 3.000 atleten gaan strijden om de medailles in 14
Twentse gemeenten, die écht alles in huis hebben als het gaat om het organiseren
van grootschalige evenementen. Die kennis en expertise worden ingezet mét de
Twentse warmte en creativiteit voor de atleten. Eens in de twee jaar een ‘Meet en
Greet’. Wij kijken uit naar de aftrap van het grandioze sportfestijn, en meedoen is
belangrijker dan winnen.

Speelsteden en Special Olympisch Dorp
De ‘speelsteden’ zijn inmiddels in kaart gebracht. 24 Toernooien, een Special
Olympisch Dorp op de campus van Universiteit Twente Het doel is om een zo’n groot
mogelijke maatschappelijke impact te realiseren, om na de Special Olympics iets na
te laten, zodat sporten en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
aantrekkelijker blijft.

14 Twentse gemeenten
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van
Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
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De Twentsche Golfclub
Op het voormalige landgoed Drienerlo, gelegen tussen Hengelo en Enschede, werd
in 1927 een 9-holesbaan, aangelegd en in gebruik genomen. De Twentsche behoort
tot de eerste 10 golfclubs in Nederland.
Eind 20e eeuw werd de behoefte aan een volwaardige 18 holes baan groter.
op de gekoesterde ideale plek, namelijk op het landgoed Twickel. Naar ontwerp van
de Ierse golfbaanarchitect Thomas J.A. Macauley werd een prachtige 18holesbaan aangelegd en geopend in 1997, volledig passend in het fraaie Twentse
landschap, Almelosestraat 17, 7495 TC Ambt-Delden.
Samen met PGA Holland organiseert de Twentsche Golfclub, onder de titel Twente
Cup, de oudste golfwedstrijd voor PGA-professionals. Om deze cup wordt sinds
1929 min of meer onafgebroken jaarlijks gestreden.

2

Openingsceremonie
Op 9 juni 2022 vindt de openingsceremonie plaats in het Fanny Blankers Koen
Stadium in Hengelo, Kuipersdijk 46, 7552 BJ Hengelo. Hier wordt de Torch run
gehouden met het Special Olympics vuur.
Iedereen is 9 juni 2022 welkom om de opening van Special Olympics bij te wonen.
Een bijzondere gebeurtenis die u zeker niet mag missen.

Torch Run
Torch Run is een wereldwijde organisatie waarbij politieagenten aandacht vragen
voor Special Olympics. Sinds 1997 verzorgt de Nederlandse Politie namens Stichting
Torch Run Nederland de binnenkomst van ‘The Flame of Hope’ bij Special Olympics
evenementen in Nederland.

Flame of Hope
Voorafgaand aan een evenement loopt Torch Run met het Special Olympics vuur,
oftewel de Flame of Hope, een run door de stad om aandacht te vragen voor het
evenement en Special Olympics in het algemeen. Tijdens de openingsceremonie
brengen zij de vlam binnen. Toegejuicht door de vele sporters wordt vervolgens het
vuur aangestoken, na het uitspreken van de Special Olympics eed.

KAV “kan Alles Vervoeren”
KAV Autoverhuur is al ruim 50 jaar specialist op het gebied van mobiliteit in de
breedste zin van het woord. Van een kleine bestelwagen tot vrachtwagen.
Koelwagens, trekkers en trailers. Personenauto’s en personenbussen. En recent
hebben wij ook 100% elektrische voertuigen toegevoegd aan onze vloot.
Voor een dag, week, maand of shortlease voor alle soorten aanvragen is een
passende oplossing mogelijk. Met 10 vestigingen door heel Nederland zijn wij in staat
onze klanten, particulier en zakelijk, landelijk te bedienen. Op KAV Kunt u Altijd
Vertrouwen. www.kavautoverhuur.nl
Als sponsor van Special Golf Haverleij zorgen wij met plezier en vakmanschap, voor
een veilig vervoer van de deelnemers tijdens de Special Olympics in juni 2022.

Verblijf
De deelnemers en begeleiders verblijven tijdens de Special Olympics in ‘Bospark
Markolo’ www.bosparkmarkelo.nl waar zij zich rustig kunnen voorbereiden op de
wedstrijden. De accommodatie beschikt over alle faciliteiten die wenselijk zijn. Het
ontbijt vindt hier iedere ochtend plaats, waarna wordt afgereisd naar het Olympisch
Dorp, FBK-stadium voor de opening en de Twentsche Golfclub in Ambt-Delden waar
de golfwedstrijden plaatsvinden.
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Golf toernooi
De eerste dag speelt iedereen in de baan en laat zien wat zijn mogelijkheden zijn.
Eind van de eerste dag volgt een beslissing over hoe op dag twee op gelijk niveau
gespeeld gaat worden. We kennen 5 levels. In Nederland is sprake, na 8 jaar
ervaring, om te laten spelen op 3 levels. Level 1 gericht op skills, Level 2 gericht op
spelen 9 holes unified en Level 4 spelen 9 holes zelfstandig met flight tender.
Unified partner (UP) en/of flight tender wordt aan één sporter gekoppeld. Coach is
géén Unified Partner. Special Golf Haverleij heeft 4 teams ingeschreven voor de
Special Olympics en speelt op de Twentsche Golfclub in Ambt Delden.
De wedstrijd vindt plaats over twee dagen in een gezonde en veilige ambiance, en er
wordt gespeelt op de grote baan. Er is voor iedere deelnemer een prijs te winnen.

Deelnemers en begeleiders
De deelnemers van Special Golf Haverleij doen voor het eerst mee, vinden het
spannend en zijn trots op zichzelf: Ilco Bosboom, Bart Schenk, Peter van der Putten
en Sjoerd Veenstra, zij bereiden zich voor tijdens de trainingssessies welke iedere
zaterdag plaatsvinden op BurgGolf Haverleij www.burggolf.nl , die Special Golf
Haverleij optimaal ondersteunt in een veilige omgeving. Tijdens de oefensessies zijn
aanwezig de begeleiders: Hetty Stoof, Karl Stoof, Marcel Bosboom en Anneke
Veenstra, waarmee de deelnemers twee dagen, tijdens de Special Olympics, als
Unified partner of flight tender de baan in gaan.
23 april 2022 is de pré-Olympic op de golfbaan in Liemeer www.golfclubliemeer.nl en
21 mei 2022 een wedstrijd op Prise d’Eau www.prisedeau-golf.nl, waaraan wordt
deelgenomen als voorbereiding op de Special Olympics in juni 2022.
De oefensessies en coaching worden verzorgd door PGA en WGTF-professionals,
Cora van Rongen en Suzanne Lanfermeijer.

Aftellen tot 10 – 12 juni 2022
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