Het regende medailles
De vooravond van O-H-Hemelvaart:
Het was droog en fris, maar hoe later op de avond hoe frisser het werd, zelfs koud bij de
opening van de 33ste Special Olympics Belgium.
De openingsceremonie was niet echt om je aan op te warmen. In de klassieke optocht
stapten 3400 atleten met verstandelijke beperkingen en hun coaches. Hierop volgden
speeches van de voorzitter SO en van de burgemeester en schepen van de gastgemeenten,
afgewisseld met muziek en dans. De emo-momenten voor de atleten waren zonder meer
het hijsen van de vlaggen, de hymnen, de eedaflegging door atleten in de drie landstalen,
het binnenlopen met de fakkel en het ontsteken van de vlam. Prins Lorenz kon de spelen
officieel voor geopend verklaren.
De apotheose van de avond zou een klank- en lichtshow moeten geweest zijn maar deze
kende om technische redenen vroegtijdig een einde.
En hoewel de openingsceremonie in mineur eindigde, was dit wel de start van enkele
fantastische dagen op, in en rond de sportaccommodaties van Sint-Pieters-Woluwe,
Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Wemmel en ja, ook van onze gemeente Overijse waar
het paardrijden plaats vond.
De dagen van sport en competitie:
Alle zogenaamde beperkingen vielen eensklaps weg en de atleten werden de sterren van 19
verschillende sportdisciplines, van het minder gekende bocce tot populaire sporten als
atletiek, fietsen, zwemmen of voetbal. Alle deelnemende atleten presteerden naar ieders
mogelijkheden en naar best vermogen. Hiermee dwongen zij respect en erkenning af van
meerdere duizenden aanwezigen, waaronder ongeveer 1200 coaches, 1700 vrijwilligers en
de talrijke ouders , vrienden en supporters. Het ging er bij wijlen spannend en beklijvend aan
toe, spektakel en suspens voor de toeschouwers. Er werd gemeten, gechronometreerd,
seconden afgeteld tot de laatste worp, het aftikken in het water of het laatste fluitsignaal op
het voetbalveld. De wedstrijden verliepen in optimale omstandigheden en voor Sportclub
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8 gouden, 4 zilveren, 16 bronzen en nog enkele eervolle herinneringsmedailles. Het was
genieten van het enthousiasme van onze atleten op het podium.
We zetten de resultaten even op een rijtje:
Atletiek:
Bartholomé Nikki behaalde de 5e plaats op de 100m, de 4e plaats op de 200m en een
herinneringsmedaille op het kogelstoten 3kg
Borremans Tim behaalde goud op de 50m lopen en verspringen zonder aanloop
en een herinneringsmedaille op softbalwerpen
Decoster Tom behaalde brons op het kogelstoten 2kg , rolstoel: de 4e plaats op 100m
rolstoel en een herinneringsmedaille op 30m slalom.

Bocce Singles:
Dehertogh Linda behaalde goud
Maes Alexandra behaalde zilver
Vanhaeren Edwin behaalde zilver
Fietsen:
Boulanger Pieter behaalde brons op 1km en de 5e plaats op de 500m
Vanormelingen Dirk behaalde zilver op 500m driewieler en brons op 1km driewieler
Detaeye Erwin behaalde brons op 1km driewieler
Voetbal:
Volgende spelers kregen een bronzen medaille:
Aneca Philippe, Ballant Kevin, Brugmans Stefan, Gillis Bram, Joris René, Maervoet David,
Merckx Christof, Van Den Broecke Dimitri, Van Den Hole Johan, Van Der Veken Bart en
Wouters Youri.
Zwemmen:
Debacker Ester behaalde goud op 33m schoolslag en 66m vrije slag en brons op 33m vrije
slag
Franckx Dean behaalde goud op 33m vrije slag en een herinneringsmedaille op 33m
schoolslag en 66m schoolslag
Mariën Kim behaalde goud op 66m schoolslag en 99m schoolslag en zilver op 66m vrije slag
Cieters Karolien behaalde een herinneringsmedaille op 33m schoolslag en 66m schoolslag
Proficiat atleten!
Bedankt coaches, vrijwilligers en supporters!
Dank u, Gemeentebestuur van Overijse en Sporeo voor de ondersteuning in onze
voorbereiding gedurende het hele jaar!
Dank u, OCMW en Rusthuis Mariëndal voor de aangename vrijdagavond met een lekkere
maaltijd in een gezellige familiale sfeer, een voorbeeld van inclusie en integratie!
De sluitingsceremonie:
Een kleine lantaarn met de vlam van de hoop werd aangestoken om door te geven aan de
gaststad 2016. De grote vlam van de Special Olympics 2015 gedoofd werd; de vlaggen
werden gestreken en de hymnen gezongen. De show met 2 Fabiola was voor velen een toffe
muzikale afsluiter. Enkelen verlieten het stadion met weemoed want ... het was weer eens
voorbij, die mooie dagen ... moe en voldaan terug naar huis of naar de leefgroep ...
Namens het bestuur van
SPORTCLUB DRUIVENSTREEK

