
   
SPONSOREN EN PARTNERSEUNICE KENNEDY SHRIVER: PIONIER, 

STRIJDER EN GROOT INSPIRATIEBRON
Dit jaar zou Eunice Kennedy Shriver (1921- 2009) 100 jaar zijn geworden. Zij was de zus van voormalig 

Amerikaanse president John F. Kenney, maar bovenal de oprichter van Special Olympics. Haar grote 

inspiratiebron voor het oprichten van dit sportevenement, was de bijzondere band met haar zus 

Rosemary Kennedy. Rosemary werd in 1918 geboren met een verstandelijke beperking. Op haar 

23ste werd ze in een inrichting geplaatst waar ze tot 1961 in het geheim werd verzorgd.   

Eunice was een pionier in de wereldwijde strijd voor de rechten en acceptatie van mensen met een 

verstandelijke beperking. Deze mensen werden vaak buitengesloten en routinematig in inrichtingen 

geplaatst. Ondanks dat ze vaak werden genegeerd en verwaarloosd, was Eunice overtuigd van hun 

talenten. Daarom begon zij een zomerkamp in haar achtertuin, speciaal voor deze mensen. Wat 

begon als een kamp, groeide uit tot een wereldwijde organisatie. Sinds 1968 geeft Special Olympics 

sporters een podium om op te stralen. Vandaag de dag sporten er wereldwijd meer dan 6 miljoen 

sporters met een verstandelijke beperking in meer dan 190 landen.

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

SPECIALOLYMPICS2022.NL

MAARTJE LAXMITEUN
WESSEL MARJOLIJN

  

Provincie Overijssel • Gemeente Almelo • Gemeente Borne • Gemeente Dinkelland • 
Gemeente  Enschede • Gemeente Haaksbergen • Gemeente Hellendoorn • Gemeente 
Hengelo • Gemeente Hof van Twente • Gemeente Losser • Gemeente Oldenzaal • 
Gemeente Rijssen-Holten • Gemeente Tubbergen • Gemeente Twenterand • Gemeente 



HOCKEY

HC Twente
Torenlaan 62

Hengelo

VOETBAL

VV Haaksbergen
Scholtenhagenweg 44

Haaksbergen

ZWEMMEN

Het Ravijn
Piet Heinweg 16

Nijverdal

ATLETIEK + RACERUNNING

+ 

FBK Stadion
Kuipersdijk 46

Hengelo

WELKOM IN TWENTE
Pre-Games 2021
Van 10 tot en met 12 juni 2022 organiseert Twente de Special Olympics Nationale Spelen. De 

voorbereidingen zijn in volle gang en de mouwen worden flink opgestroopt. We gaan voor de beste 

games ever! Met Twentse warmte, aandacht en passie, zodat we in 2022 een prachtig podium 

hebben waarop iedereen kan stralen. 

En dat doen we samen. Met vele sportverenigingen, vrijwilligers, organisaties, bedrijven, 

onderwijsinstellingen, de 14 Twentse gemeenten en provincie Overijssel. 

Als opwarmer voor de Special Olympics organiseren we op 25 september 2021 de Pre-Games.  

We verheugen ons in het bijzonder op de sporters en

coaches in actie en de komst van familie en fans. Wat is 

het fijn dat het weer kan. Elkaar ontmoeten, sporten en 

overwinningen delen. 

Wij wensen eenieder een buitengewone sportieve 

dag toe en hopen u allen volgend jaar wederom te 

mogen begroeten tijdens de Nationale Spelen.  

Claudio Bruggink - Voorzitter 

Maaike Heethaar - Projectdirecteur

Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

Claudio

Maaike

PROGRAMMA
25 SEPTEMBER 2021

09.00 uur       Openingsceremonie

11.00 uur       Start sportwedstrijden op de verschillende 
      locaties - Divisioning

• FBK Stadion (voetbal, hockey, atletiek, racerunning)

• ‘t Ravijn (zwemmen)

12.00 uur       Pauze

 

13.00 uur

 

  Finales

15.00/16.00 uur

15.30/16.00 uur

 

  Prijsuitreiking

Sluitingsceremonie op toernooilocaties

  

Algemene informatie 

Als organisatie zijn wij zeer verheugd jullie te mogen 

ontvangen tijdens de Special Olympics Pre-Games in 

Twente. Hieronder staat wat algemene informatie voor 

mogelijke vragen. 

Herkenbaarheid

De organisatie is herkenbaar aan de rode polo's en blauwe 

t-shirts. 

EHBO

Op elk sportpark is EHBO aanwezig. De EHBO medewerkers 

lopen rond op iedere sportlocatie en zijn duidelijk te 

herkennen aan de gele hesjes. 

In geval van een incident of een noodsituatie kunt u dit 

melden aan de medewerkers van het sporttoernooi. Zij gaan 

u helpen om ter plekke met de organisatie in contact te 

komen. Indien nodig zullen zij zich in verbinding stellen met 

de medische dienst en overige hulpverleners.

Eten en drinken

Voor de sporters en coaches wordt geen lunch verzorgd. 

Sporters en coaches dienen dit zelf mee te nemen of 

kunnen dit kopen in de plaatselijke kantine. 

 

Verzekering

Voor de medewerkers en vrijwilligers van de 

projectorganisatie Special Olympics Nationale Spelen 

Twente 2022 en de sporttoernooien is een verzekering 

tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en voor ongevallen 

afgesloten. 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.

Routebeschrijving

De openingsceremonie voor voetbal, atletiek, racerunning 

en hockey vindt plaats in het FBK stadion in Hengelo. De 

ceremonie voor het zwemmen wordt gehouden bij 

zwembad Het Ravijn in Nijverdal. We raden aan om van te 

voren een routeplanner te benaderen voor de route naar 

bovengenoemde locaties. Volg, bij het naderen van de 

verschillende sportparken, de borden Pre Games Special 

Olympics. 

 

TORCH RUN
Torch Run Nederland brengt ‘Flame of Hope’

Het fenomeen Torch Run is net als Special Olympics 

oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. 

Al ruim 20 jaar zetten politiemensen - en sinds 2016 

ook de brandweer - zich in onder de naam Torch 

Run Nederland 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.  


