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Welkomstwoord organisatiecomité

Special Olympics Eed / Oath

Welkom op het Special Olympics Invitational Shorttrack Event
2022! Schaats en Inlineskate Vereniging Zeist en schaatsvereniging
Utrecht Shorttrack organiseren, in samenwerking met de KNSB en
Special Olympics Nederland, dit prachtige evenement.
Wij zijn er trots op jullie vandaag welkom te heten op dit unieke
evenement voor G-schaatsers. Op het ijs van de Vechtsebanen
gaan vandaag 68 deelnemers uit binnen- én buitenland de
sportieve strijd met elkaar aan. Naast alle deelnemers uit
Nederland, heten wij alle deelnemers uit Hongkong, Noorwegen,
Oostenrijk, Duitsland en Hongarije speciaal welkom.

“Ik ga voor de overwinning.
Maar door mijn inzet
ben ik al winnaar!”

Wij als organisatie wensen jullie een hele sportieve en leuke dag
toe!

Word of welcome organization committee
Welcome to the Special Olympics Invitational Shorttrack Event
2022! Skating and Inlineskating Association Zeist and Skating
Association Utrecht Shorttrack are organising this amazing event
in collaboration with the KNSB and Special Olympics Netherlands.
We are proud to welcome you today to this unique event for
G-skaters. Today, on the ice of the Vechtsebanen, 68 participants
from the Netherlands and abroad will compete with each other.
Besides all participants from the Netherlands, we especially
welcome all participants from Hong Kong, Norway, Austria,
Germany and Hungary.

“Let me win.
But if I cannot win,
let me be brave in the attempt.”

As organisers, we wish you a very sporty and fun day!
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Changing lives, Changing attitudes
Special Olympics is ontstaan op initiatief van Eunice Kennedy
Shriver, de zus van de voormalige Amerikaanse president John F.
Kennedy (1921-2009). Zij begon in 1963 in de Verenigde Staten
met het organiseren van zomerkampen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Het succes van deze zomerkampen
leidde in 1968 tot de oprichting van Special Olympics Incorporated.
Special Olympics Inc. is uitgegroeid tot ’s werelds grootste
sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking:
wekelijks sporten er meer dan 4 miljoen sporters in 190 landen die
onder begeleiding zijn van miljoenen vrijwilligers.

Special Olympics is a non-profit organization that was officially
founded in 1968 by Eunice Kennedy-Shriver (1921-2009), sister
of the USA President John F. Kennedy. In 1963 Eunice started
organizing summer camps for children and adults with intellectual
disabilities in the
USA. The success of these summer camps lead to the foundation
of Special Olympics Incorporated in 1968.
From then on until today Special Olympics have evolved to a global
movement that offers the opportunity to more than 4 million
athletes with intellectual disabilities from 190 countries, mainly
through sports, to reinforce their self-esteem, to discover their
special abilities, and in this way become active and useful members
of their societies.

Special Olympics Nederland maakt deel uit van deze wereldwijde
beweging die zich inzet om het leven van mensen met een
verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het
organiseren van sportevenementen. Immers sporten maakt
mensen met een verstandelijke beperking niet alleen fysiek en
mentaal ‘fitter’, het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee
het zelfbeeld. Special Olympics Nederland zet zich tevens in om bij
te dragen aan een positieve beeldvorming over mensen met een
verstandelijke beperking.
“De zorg voor mijn kind heeft plaatsgemaakt voor trots!” aldus
een ouder van een Special Olympics sporter. Dit doet beseffen
dat deelname aan Special Olympics zoveel meer is dan sport.
Deelname geeft identiteit, maakt zelfredzamer, het zorgt voor
zelfvertrouwen en trots niet alleen bij de sporters maar zeker ook
bij de familie en direct betrokkenen.
Kortom Special Olympics: Changing lives, changing attitudes!
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Dear athletes and fans,

Vandaag is het zover: het Special Olympics Invitational Shorttrack
Event. Een dag vol plezier, trots en samen genieten. Waar iedereen
kan stralen!

Today is the day to shine! Here at the Special Olympics Invitational
Shorttrack Event in Utrecht, the Netherlands, it promises to be a
day full of fun, pride and joy.

Toyota is sinds 2020 trotse partner van Special Olympics, omdat
wij het belangrijk vinden dat we bijdragen aan een samenleving
waarin iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft en sport
voor iedereen toegankelijk is. Sporten geeft je zelfvertrouwen, je
maakt er vrienden en het maakt je gelukkiger. Samen met Special
Olympics wil Toyota laten zien dat niets onmogelijk is.

Toyota has been a partner of Special Olympics since 2020. At
Toyota we find a society of equal opportunities and possibilities
important, and that everyone should have access to sport. Sport
boosts your confidence, makes you happier in life and gives you
friends for life. Together with Special Olympics Toyota wants to
show you that nothing is impossible.

Dit sluit heel mooi aan bij Toyota’s gedachte van ‘Start Your
Impossible’. Waarmee we iedereen willen uitdagen zijn dromen te
volgen, want als je ergens echt voor gaat is alles mogelijk. En dat
doen jullie sporters hier vandaag; in jezelf geloven waardoor niets
onmogelijk is!

This is in line with Toyota’s ‘Start Your Impossible’. We want to
challenge everyone to follow their dreams, because if you believe
in yourself anything is possible. And that is what you, the athletes,
are doing here today; believing in yourself and making things
possible!

Wij wensen iedereen veel plezier bij het Invitational Shorttrack Event!

We want to wish everyone lots of fun and joy during the Invitational
Shorttrack Event!
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Beste sporters en fans,

Dagprogramma

Schedule

08.45		
09.15 		
09.30 		
10.15 		
10.25 		
10.35 		
10.50 		
12.45 		
13.20 		
15.30 		
16:00 		
16.30 		

08.45 		
09.15 		
09.30 		
10.15 		
10.25 		
10.35 		
10.50 		
12.45 		
13.20 		
15.30 		
16:00 		
16.30 		

Ontvangst en aanmelding deelnemers
Hoofdcoaches bijeenkomst
Officiële opening
Inrijden schaatsers, groep 111 m
Inrijden schaatsers, groep 333 m
Inrijden schaatsers, groep 777 m
Start wedstrijd eerste afstand
Middagpauze
Herstart wedstrijd tweede afstand
Unified relay
Prijsuitreiking
Officiële sluiting

Welcome and registration participants
Teamleaders meeting
Official opening
Warming-up skaters, group 111 m
Warming-up skaters, group 333 m
Warming-up skaters, group 777 m
Start competition first distance
Lunchbreak
Restart competition second distance
Unified relay
Medal ceremony
Official closing

Sportspecifieke informatie

Sports-specific information

Aan het einde van het programma willen we graag een Unified
relay* organiseren. Alle coaches zijn hierover reeds geinformeerd.

At the end of the programme, we would like to organize a Unified
relay*. All coaches have already been informed about this.

Een team, bestaande uit twee deelnemers samen met twee rijders
vanuit de organisatie, rijden samen de relay tegen andere teams.
Aanmelden kan bij de organisatie. De organisatie zal de indeling
tijdens de wedstrijddag bekend maken.

A team, consisting of two participants together with two riders
from the organisation, will ride the relay together against other
teams. You can sign up with the organisation. The organisation will
announce the classification during the race day.

Indeling categorieen:
groep 1: 111m en 222m inclusief rekje
groep 2: 333m en 500m
groep 3: 777m en 1000m

Classification categories:
group 1: 111m and 222m including frame
group 2: 333m and 500m
Group 3: 777m and 1000m

* De Unified relay kan alleen doorgaan wanneer er voldoende tijd
over is en er voldoende aanmeldingen zijn.

* The Unified relay can only take place if there is enough time left
and enough entries.
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Divisioning

Hoi, ik ben Kees Konijn!

Special Olympics wedstrijden onderscheiden zich van andere
wedstrijden, door de visie op wedstrijden. Bij Special Olympics
kunnen sporters op hun eigen niveau meedoen. Iedere sporter
wordt ingedeeld in een divisie, zoveel mogelijk gesplitst naar
mannen en vrouwen, in dezelfde leeftijdscategorie en van
hetzelfde sportvaardigheidsniveau. Een divisie bestaat uit
minimaal 3 en maximaal 8 sporters of teams. Voor elk onderdeel
zijn er dus meerdere divisies en meerdere winnaars. Op deze
manier heeft elke sporter een eerlijke kans om te winnen en dus
uit te blinken in zijn sport!

Als het goed is kennen jullie
mij al heel lang. Als mascotte
van Special Olympics Nederland
probeer ik jullie, de sporters, aan
te moedigen. De internationale
sporters kennen mij alleen niet.
Help je mij aan hun voor te stellen?
Hopelijk willen zij ook met mij op de
foto, net als dat jullie altijd doen!
Ik kijk uit naar jullie glimlach. En jullie
medailles! Heel veel succes vandaag.
Hopelijk neemt iedereen een medaille
mee naar huis!

Foto: Bart Weerdenburg

Groetjes, Kees

Divisioning
The fundamental difference between Special Olympics Games and
those of other sports organizations is the vision of competition.
At Special Olympics, athletes can compete at their own level.
Every athlete is assigned to a division, if possible split into men
and women, in the same age category and of the same sports skill
level. A division consists of a minimum of 3 and a maximum of 8
athletes or teams. So for each distance, there are several divisions
and several winners. This way, every athlete has a fair chance to
win and thus excel in his sport!
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Hi, I am Kees Konijn!
You probably don’t know me, but I’m the mascot of Special
Olympics Netherlands. At every event in Holland you can find me,
supporting the athletes and cheering them on.
In Utrecht I’m here to support everyone! So not only the Dutch,
but I’ll also be cheering for you. If you want, you can take a picture
with me, which the Dutch always do. So I hope you do too! And I
hope to see big smiles, because then everyone is having fun!
Good luck today. Let’s hope everyone takes a medal home!
See you, Kees
13

Algemene informatie

General information

Herkenbaarheid
De organisatie is herkenbaar aan de gekleurde hesjes over de
kleding.

Recognisability
You can recognise the organization by their coloured vests.

EHBO
EHBO posten bevinden zich tijdens het evenement langs de
baan. Dit zal duidelijk worden aangegeven of vraag één van de
medewerkers om hulp. EHBO medewerkers lopen op iedere
sportlocatie rond en zijn duidelijk te herkennen en de gele hesjes
met daarop ‘EHBO’.
Eten en drinken
Voor de Nederlandse sporters en coaches wordt geen lunch
verzorgd, dit dient zelf meegenomen te worden. Voor fruit en
gezonde snacks wordt gezorgd. Voor de buitenlandse deelnemers
is lunch geregeld. Natuurlijk kan men ook in het restaurant iets
lekkers kopen. Dit is voor eigen rekening.
Verzekering
Via Special Olympics Nederland zijn alle sporters, begeleiders
en vrijwilligers van het evenement verzekerd voor Wettelijke
Aansprakelijkheid (WA). Door de organisatie van het evenement
wordt een registratie bijgehouden van de sporters, begeleiders en
vrijwilligers.

First Aid
First aid posts are located along the track. First aid employees will
walk around during the event and are clearly recognizable by the
yellow jackets they wear with ‘EHBO’ on it.
Catering
During the event packed lunches will be handed out to every
foreign athlete and coach. Also fruit and healthy snacks will be
provided. It is also possible to buy something in the restaurant.
Costs made are for own account.
Insurance
Through Special Olympics Netherlands, all athletes, coaches and
volunteers of the event are insured for Legal Liability.
Important phonenumbers
In case of an emergency you can reach the organization directly
through these numbers:
Wil Brakkee				
Jacob van den Bosch		
Natascha Bruers			

+316 36 26 31 82
+316 51 09 33 96
+316 53 23 93 15

Belangrijke telefoonnummers
In geval van nood is de organisatie rechtstreeks te benaderen op
telefoonnummer:
Wil Brakkee				
Jacob van den Bosch		
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06 36 26 31 82
06 51 09 33 96
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Torch Run Nederland

Torch Run Netherlands

Al ruim 20 jaar zetten politiemensen zich onder de naam Torch Run
Nederland in voor Special Olympics Nederland. Als ‘bewakers van
de vlam’ zorgen zij er bij alle Special Olympics evenementen voor
dat de ‘Flame of Hope’ naar de openingsceremonie wordt gebracht. Voorafgaand aan het evenement loopt Torch Run met de
‘Flame of Hope’ vaak een run door de stad om aandacht te vragen
voor het evenement en Special Olympics in het algemeen.

Torch Run The Netherlands is a group of driven police officers who
donate their free time to Special Olympics The Netherlands. Since
1997 Torch Run has tried to inform the Dutch population about
the existence of Special Olympics. They flyer in and around cities
where a Special Olympics events is held, to get spectators who
come and support the athletes.

Torch Run Nederland timmert flink aan de weg om nog meer
aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking te genereren. Sinds 2016 is een samenwerking opgestart met de Brandweer. Sindsdien zijn ook brandweermedewerkers en personeel uit
de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland betrokken bij de
‘runs’.
Het fenomeen Torch Run is net als Special Olympics oorspronkelijk
afkomstig uit de Verenigde Staten. Tegenwoordig wordt in vele
tientallen landen de Flame of Hope naar de openingsceremonie
gebracht.

Torch Run is the guardian of the Special Olympics flame, also
knows as the Flame of Hope. During the opening ceremony Torch
Run lights the Flame of Hope. This is the most important
element of Special Olympics events, because without the Flame of
Hope there is no Special Olympics event.
Just like Special Olympics the phenomenon Torch Run is originally
from the US, where law officers brought the Flame of Hope to
the opening ceremony. Torch Run Netherlands mobilizes as many
police officers as possible to participate in Special Olympics
events in the Netherlands. There has been a great collaboration
with Special Olympics for a couple of years what has lead to great
successes.
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De samenwerking met Special Olympics Nederland is hecht. Beide
organisaties onderstrepen het belang van de samenwerking en
op basis van een jaarplanning wordt afgesproken bij welke evenementen Torch Run Nederland aanwezig is. Dit heeft inmiddels al
tot vele mooie, onvergetelijke momenten geleid waarbij de Special
Olympics sporters en de Torch Runners gezamenlijk de opening
van het evenement vieren.
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Dankwoord
Namens de organisatie willen we graag een speciaal woord van
dank uitbrengen aan / On behalf of the organization we would like
to express a special thanks to:

Dit evenement is in financiële en/of materiële zin mede mogelijk
gemaakt door:
Maatschappelijke partners Special Olympics Nederland

-

Special Olympics Nederland
Special Olympics Europe/Eurasia
Schaats- en inlineskate vereniging Zeist
Schaatsvereniging Utrecht
Torch Run Nederland
Toyota
De Vechtsebanen Sports & Businesscampus
KNSB
Hotel Inntel Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Zeist
Sport Utrecht
Tempofix Zeist
Mijnten Schaats- en Skeelersport Achterveld
Jumbo Franciscusdreef Utrecht
Verswinkel en Groentekwekerij van der Kooij

Event partner Special Olympics Nederland

Evenement organisator

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers:

zonder jullie was deze dag niet mogelijk geweest!
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Ik ga voor de
overwinning.
Maar door mijn
inzet ben ik al
winnaar!

www.specialolympics.nl
Special Olympics Nederland | Orteliuslaan 1041 | 3528 BE Utrecht

