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Vooraf  
 
Wij zijn zeer verheugd dat u zich met uw sporters wilt inschrijven voor de Nationale Spelen.  
Dit is de eerste stap naar een prachtige ervaring voor u, uw coaches en uw sporters. Wij zullen er als 
organisatie alles aan doen om er een prachtig evenement van te maken. De eerste stap is daarvoor het 
inschrijfproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat deze handleiding u makkelijk door 
het proces begeleidt. Veel succes. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met 
inschrijven@specialolympics2022.nl  

VOORDAT U START: 
 Zorg dat u alle gegevens van uw coaches en sporters bij de hand heeft als u naar de website 

gaat om in te schrijven! Gebruik daarvoor NIET Internet Explorer, maar Chrome of Firefox. 
 De inschrijving is per tak van sport! Wanneer u voor meerdere takken van sport moet 

inschrijven, meldt u uw vereniging meerdere keren aan.  
 Na de aanmelding vereniging krijgt u per mail uw bevestiging met alle inloggegevens.  
 Tussentijds blijven de ingevoerde gegevens bewaard wanneer u uitlogt. Met behulp van uw 

inschrijfcode en wachtwoord kunt u op een later moment weer opnieuw inloggen en de 
gegevens wijzigen of aanvullen.   
 

Druk NIET op definitief wanneer u nog niet klaar bent met alles invoeren of indien u nog zaken wilt 
wijzigen. Na het definitief maken van uw inschrijving kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd 
worden. U krijgt op basis van de ingevoerde inschrijving de factuur. 

 De velden waar een rood sterretje bij staat dienen verplicht te worden ingevuld.  
 Vol is Vol. Mocht een programma vol zitten, dan wordt u op een reserve lijst geplaatst op basis 

van tijdstip en datum van definitief ingeschreven moment. 
 De kosten bedragen: 

 Gehele weekend inclusief 2 overnachtingen: € 81,75  
geen lid reguliere bond € 84,50. 

 Gehele weekend zonder overnachting: € 54,50 
geen lid reguliere bond € 57,00. 

 Eendaags sporttoernooi inclusief 1 overnachting (van vrijdag op zaterdag): € 66,75 
geen lid reguliere bond € 69,50. 

 Eendaags sporttoernooi zonder overnachting € 30,00  
geen lid reguliere bond € 32,50. 

Alle bovengenoemde bedragen zijn per persoon en inclusief 9% btw. 

WELKE GEGEVENS HEEFT U NODIG OM IN TE SCHRIJVEN  

Vereniging:  
 naam vereniging   
 tak van sport 
 bij welke bond aangesloten  
 contactpersoon vereniging  
 adresgegevens  
 mobiel nummer van de contactpersoon 
 email adres van de contactpersoon 
 het IBAN nummer van de vereniging (komt op de factuur te staan)  
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Per coach:  
- geslacht 
- hoofdcoach (ja/nee)  
- teamnaam (bij teamsport) 
- voornaam  
- achternaam 
- geboortedatum  
- mobiel nummer 
- overnachten   
- wijze van vervoer 
- dieet (wanneer men ‘geen varkensvlees’ of ‘geen rundvlees’ invult, krijgt men vegetarisch eten)  

Sporter of Unified partner   
- coach/team 
- voornaam  
- achternaam  
- geslacht 
- geboortedatum  
- overnachten  
- wijze van vervoer  
- dieet (wanneer men ‘geen varkensvlees’ of ‘geen rundvlees’ invult, krijgt men vegetarisch eten)  
- beperkingen anders dan verstandelijk 
- de sport-specifieke gegevens zoals niveau, tijden, afstanden etc. (zie hoofdstuk 5  voor 

toelichting per sport).  

CRITERIA OM DEEL TE NEMEN 

Criteria verenigingen: 
 Deelnemende verenigingen zijn aangesloten bij een Sportbond. 
 De tak van sport wordt regulier aangeboden, met vaste trainingstijdstippen op welk niveau dan ook.  
 De verenigingen en coaches moeten bekend zijn met de grondvormen van de tak van sport, vertrouwd 

zijn met de tak van sport en de reglementen.  
 De verenigingen en coaches zijn verder bekend met de Special Olympics regelgeving. Deze regels 

worden tijdens het evenement gehanteerd. 
 Een vereniging moet serieus trainen voor het evenement volgens bestaande trainingsmethodieken 

(warming-up, herhaling vaardigheden, oefenen van vaardigheden, trainen van kracht en 
uithoudingsvermogen en een cooling-down). 

 De vereniging  heeft inzicht in het sportprestatieniveau van de sporters gerelateerd aan de niveaus en 
onderdelen die aangeboden worden tijdens het evenement. 

 De vereniging draagt zorg voor adequate inschrijfgegevens. 

Criteria  sporters: 
 Om deel te kunnen nemen aan Special Olympics Nationale Spelen, moeten sporters volgens een 

instantie of deskundige de volgende beperking hebben: 
- een verstandelijke beperking, ongeacht de mate van beperking en of er sprake is van een 

meervoudige beperking; of 
- een cognitieve achterstand volgens vastgestelde standaardmethoden zoals IQ testen of andere 

methoden die algemeen geaccepteerd zijn door deskundigen; of  
- een nauw verbonden ontwikkelingsbeperking. Een ‘nauw verbonden’ ontwikkelingsbeperking 

betekent functionele beperkingen in zowel leren in het algemeen (zoals IQ) als 
aanpassingsvaardigheden (zoals in recreatie, werk, onafhankelijk leven, zelfstandigheid). 

 De sporters moeten minimaal 8 jaar oud zijn om aan wedstrijden deel te nemen. 
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 Sporters kunnen niet aan verschillende takken van sport deelnemen, omdat de diverse 
sportactiviteiten gelijktijdig plaatsvinden.  

 De sporters zijn lid van een sportvereniging. 
 De sporters moeten vertrouwd zijn met de algemene Special Olympics reglementen en het reglement 

van de sport waaraan zij deelnemen. 
 De sporters moeten regelmatig (wekelijks) trainen en hun vaardigheden testen met reglementen en –

oefenvormen. 
 Sporters die meedoen aan NK’s, EK’s en WK’s dienen toestemming te krijgen van hun bondscoach om 

deel te mogen nemen aan Special Olympics Nationale Spelen.   
 Sporters dienen bij de definitieve inschrijving akkoord te gaan met algemene voorwaarden (zie 

hoofdstuk 6) Zij hebben akkoord gegeven aan diegene die inschrijft.  
 Dit betreft o.a. dat hij/zij  

o zich aan de Special Olympics gedragsregels houdt (t.a.v. o.a. roken en alcoholgebruik).  
o toestemming geeft zijn beeld etc. te gebruiken,  
o toestemming geeft voor spoedeisende medische hulp.  
o toestemming geeft voor registratie van zijn/haar gegevens in een database. 
o toestemming geeft dat gegevens van Healthy Athletes beschikbaar zijn voor onderzoek. 

 

Criteria  coaches/ begeleiding: 

 Coaches en begeleiders dienen bij de definitieve inschrijving akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden. Dit betreft o.a. (zie hoofdstuk 6): 
 Ze zijn in bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) niet ouder dan 3 jaar.  
 Zich aan de Special Olympics gedragsregels houdt (t.a.v. o.a. roken en alcoholgebruik).  
 Geeft toestemming: 

 om zijn beeld etc. te gebruiken,  
 voor het ontvangen van spoedeisende medische hulp  
 voor registratie van zijn/haar gegevens in een database van Special Olympics  

 
 Voor alle sporten geldt dat er per drie sporters één coach/begeleider ingeschreven mag worden;  

Voorbeelden: 
 

Aantal sporters Toegestane aantal coaches/begeleiders 

1 tot 3 1 

4 tot 6 2 

 7 tot 9  3 

VOL IS VOL. PAS OP HET MOMENT DAT U OP DEFINITIEF KLIKT IS UW INSCHRIJVING 
GELDIG. WANNEER DE TAK VAN SPORT AL VOL IS WORDT U OP DE RESERVELIJST 
GEPLAATST OP VOLGORDE VAN  DATUM EN TIJDSTIP VAN DEFINITIEF MAKEN. 

NA DEFINITIEF MAKEN VAN UW INSCHRIJVING KUNT U GEEN WIJZIGINGEN MEER IN DE 
GEGEVENS AANBRENGEN. DE FACTUUR WORDT OP DEZE GEGEVENS GEBASEERD. 
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2.  Vereniging aanmelden 
VERENIGING AANMELDEN 

1. Klik op de website www.specialolympics2022.nl  op de inschrijfbutton. Dan komt u op de 

volgende pagina van de inschrijfportal. 

2. Klik op ‘’vraag verenigingsnummer aan’’. 

(Het verenigingsnummer en de toegangscode worden naar het opgegeven mailadres toegestuurd).  

3. U voert in het volgende scherm de verenigingsgegevens in:  

 
 4. Na het invoeren klik op gegevens verzenden 
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 5. U komt in het volgende scherm terecht, controleer de gegevens. Indien niet correct: druk op wijzigen  
      en indien correct: druk op verzenden.  
 

 
 

IN EN UITLOGGEN 

 
 
Nadat u op gegevens verzenden heeft geklikt ziet u bovenstaand scherm en ontvangt u een mail op het 
opgegeven mailadres (check ook uw junk/spambox!!!) van Special Olympics Nationale Spelen Twente 
2022 met titel ‘Account gegevens’ met 

a. Inloggegevens  
1. Verenigingsnummer  
2. Toegangscode 

b. Directe link naar de inschrijving.  
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Klikt u hierop dan ziet u het volgende scherm 

 
 Vul hier nu het in uw mail vermelde verenigingsnummer en de toegangscode in en klik op login. 
 Wanneer u uitlogt blijft de informatie die u heeft ingevoerd bewaard.  
 Druk niet op definitief als u nog niet klaar bent, maar log uit!! 
 U kunt op een ander moment verder gaan met uw inschrijving door opnieuw in te loggen. 
 Klik op inschrijfbutton op www.specialolympics2022.nl of op de link in door u ontvangen mail. U 

komt op bovenstaand scherm. 
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3.  Coaches/begeleiders inschrijven  
U heeft uw verenigingsgegevens verzonden en mail ‘account gegevens’ ontvangen (check ook uw 

junk/spammail) in december.  

 U heeft op de link in uw ontvangen mail ‘account gegevens’ geklikt  

 U heeft geklikt op de button ‘inschrijven’ op de website www.specialolympics2022.nl  

 U heeft geklikt op button ‘login’ 

1. Voer verenigingsnummer en toegangscode in (zie mail; ‘account gegevens’) en klik login 

2. U komt op het volgende scherm: 

 

3. U kunt u verder met invoeren van coaches  

4. voert eerst alle gegevens van alle coaches in, daarna pas de sporters 

5. Klik op coach toevoegen 
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6. U bent verplicht de algemene voorwaarden in deze handleiding te lezen en akkoord te gaan met de 

voorwaarden. Als coach geeft u ook akkoord voor de sporters.  Indien uw bezwaar heeft dan kunt 

u een mail sturen met beargumentering naarinschrijven@specialolympics2022.nl . U kunt niet 

verder wanneer u niet akkoord gaat.   

7. Gegevens van de coaches invoeren en klik op opslaan. 

8. Indien velden niet of niet correct zijn ingevuld, verschijnt boven aan het scherm in het rood in welke 

velden u opnieuw de juiste gegevens dient in te vullen. 

9. Nog niet volledig? Log uit, uw gegevens worden bewaard en log later weer in met 

verenigingsnummer en toegangscode. Klik niet op definitief als u nog niet klaar bent! 

10.   Voordat u sporters invoert dienen alle coaches/begeleiders ingevoerd te zijn.  
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4.  Sporters inschrijven  
1. Heeft u alle coaches ingevoerd? Klik dan op sporter toevoegen.  

2. Gegevens sporters invoeren (NAW, en sporttechnische gegevens). 

3. Kies de juiste hoofdcoach bij sporter (telefoonnummer van deze persoon komt op de 
accreditatiepas van sporter). 
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4. Let op, vul sporttechnische tijden/ afstanden/ niveau correct in op de manier zoals 
aangegeven. Tijden bv. in min: (dubbele punt) sec. (punt) honderdsten (zie verder 
hoofdstuk 5) Ga hierbij uit van de beste prestatie van het afgelopen jaar.  

 

5. Alles correct ingevuld: klik dan op de opslaan button, onderaan. Klik op kruisje 

(rechtsboven) om te verwijderen.  

6. Indien velden niet of niet correct zijn ingevuld, verschijnt bovenaan het scherm in het rood 

in welke velden u opnieuw de juiste gegevens dient in te vullen. 
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7. Eventueel nieuwe sporter toevoegen. 

8. Nog niet volledig? Opslaan en Log uit, uw gegevens worden bewaard en log later weer in. 

Druk niet op definitief als u nog niet klaar bent. 

9. Heeft u op- of aanmerkingen dan kunt u deze in het notitieblokje onderaan vermelden. 

10. Alles gecontroleerd en alles correct en volledig? Druk dan pas op inschrijving definitief 

maken.   

 

11. Pas op het moment dat u op definitief heeft gedrukt is uw inschrijving geldig. 

12. Als u op de knop verzenden heeft gedrukt ontvangt u: 

- Een mail met de bevestiging dat u bent ingeschreven. 

- Kopie inschrijving. 

14.  De factuur ontvangt u separaat per e-mail.   

 

VOL IS VOL. PAS OP HET MOMENT DAT U OP DEFINITIEF KLIKT IS UW INSCHRIJVING 
GELDIG. WANNEER DE TAK VAN SPORT AL VOL IS WORDT U OP DE RESERVELIJST 
GEPLAATS OP VOLGORDE VAN  DATUM EN TIJDSTIP VAN DEFINITIEF MAKEN. 

NA DEFINITIEF MAKEN VAN UW INSCHRIJVING KUNT U GEEN WIJZIGINGEN MEER IN DE 
GEGEVENS AANBRENGEN. DE FACTUUR WORDT OP DEZE GEGEVENS GEBASEERD, EN IN 
EEN SEPARATE E-MAIL VERZONDEN. 
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5.  Sport inschrijfgegevens 
1.  ATLETIEK  
Per sporter moet voor elke afstand een tijd worden ingevuld en bij het technisch onderdeel moet de afstand 
in meters worden ingevuld. Heb deze dus paraat bij het invullen van de sporttechnische gegevens!  

Het invullen van de tijden voor de loop onderdelen: 50m (lagere vaardigheid), 50m frame running (lagere 
vaardigheid), 100m, 100m frame running, 200m, 200m frame running, 400m, 800m (vrouwen), 1500m 
(mannen). Dit gebeurt in 00:00.00 d.w.z. minuten dan dubbele punt seconden enkele punt honderdsten van 
seconden 

Het invullen van de afstanden voor technische onderdelen: (soft)balwerpen (lagere vaardigheid), 
verspringen (balk en vanuit stand lagere vaardigheid), kogelstoten, hoogspringen en mini speerwerpen): Dit 
gebeurt in 0.00 d.w.z. meters enkele punt centimeters.  

Bij het onderdeel hoogspringen zowel beste prestatie als de aanvangshoogte invullen. 

De coaches mogen de atleten geen hulp bieden bij het uitoefenen van hun onderdeel tijdens de wedstrijd. 
Geen aanwijzingen, niet meelopen, niet assisteren, etc. anders volgt diskwalificatie.   

1.1 Atleten met gemiddeld of hoger niveau  

Elke sporter met gemiddeld of hoger niveau kan zich inschrijven voor maximaal 2 loop onderdelen en 1 
technisch onderdeel. 

Keuze uit: 

- 100 meter 
- 100 meter frame running  
- 200 meter  
- 200 meter frame running  
- 400 meter 
- De 800 meter wordt alleen door vrouwen gelopen: max. 4:30.00 
- De 1.500 meter wordt alleen door mannen gelopen: max.  8:30.00 
- Bij het verspringen wordt er ALLEEN vanaf de balk gesprongen: minimaal 1.20 bij vrouwen en 1.40 

bij mannen (anders inschrijven bij lagere vaardigheden) 
- Kogelstoten vrouwen:  

 8 t/m 11 jaar : 2 kg  
 12 jaar e.o. : 3 kg  

- Kogelstoten mannen:  
 8 t/m 11 jaar : 3 kg  
 12 jaar e.o. : 4 kg  

- Mini speerwerpen vrouwen:  
 8 t/m 15 jaar: 300 gram  
 16 jaar e.o. : 300 gram (opm.: blijft 300 gram)  

- Mini speerwerpen mannen:  
 8 t/m 15 jaar: 300 gram  
 16 jaar e.o. : 400 gram  

- Bij Hoogspringen is de aanvangshoogte is 1.00m.                                   

1.2. Atleten met lagere vaardigheden  
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Elke atleet met lagere vaardigheid kan zich inschrijven voor maximaal 1 loop onderdeel en 2 technische 
onderdelen. Sporters met lagere vaardigheden kunnen meedoen aan: 

- 50 meter hardlopen of 50 meter frame running  
- het verspringen uit stand  
- het (Soft)balwerpen 

Er gelden echter wel limieten. Indien sporters beter zijn dan deze limieten, dienen ze ingeschreven te 
worden bij onderdelen met gemiddeld of hoger niveau, zie boven. De limieten per onderdeel zijn:  

- 50 meter hardlopen : vrouwen niet sneller dan 00:12.00 en mannen niet sneller dan 00:10.00; 
- Verspringen vanuit stand : vrouwen niet verder dan 1.20 meter en mannen niet verder dan 1.40 

meter;  
- (Soft)Balwerpen : vrouwen niet dan verder dan 20 meter en mannen niet verder dan 24 meter; 

 

2.  BADMINTON 
Sporters kunnen zich maximaal voor 2 onderdelen inschrijven (een enkelspel en een dubbel of 
mixdubbel)  
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet. 
  
- Enkel spel. 
- Voor het dubbelspel of mixed dubbelspel: Geef bij beide sporters aan als een dubbel vormen door 

Team 1, bij het volgende dubbel Team 2 etc..   
              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de   
              dubbel spelen.  
- Bij elk onderdeel geef je het niveau van de sporter aan het onderdeel;  

o 1 hoog 
o 2 gemiddeld 
o 3 laag 

 

3.  BASKETBAL 3X3 
Een team dient minimaal uit 3 sporters en mag maximaal uit 5 sporters te bestaan.  
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor de teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter. 
 
Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- Hoog 
- Gemiddeld 
- Laag 

Bij de pagina “Sporter toevoegen” kunt u aangeven tot welk team (en hoofdcoach) de betreffende 
sporter behoort.  
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4.  BOCCE 
Bij het onderdeel Bocce wordt zowel enkel als dubbel gespeeld. 

Herendubbel, damesdubbel en mixdubbel vallen bij Bocce onder het onderdeel dubbel. Dit hoeft niet apart 
te worden aangegeven. Wel aangeven wie de dubbelpartner is.  

Ook hoeft er geen score te worden opgegeven. Naar aanleiding van de divisioning wordt op basis van deze 
score de groepsindeling gemaakt voor de finales.  
 
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen de sporter meedoet.  

- dubbelspel, geef aan met wie de sporter samen een dubbel vormt. Bij het eerste dubbel bij 
beiden Team 1, bij de volgende dubbel Team 2, etc….  

              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  
Mocht de sporter gebruik maken van een rolstoel dan deze vraag met Ja beantwoorden. Als dit niet zo is, 
dan kan deze vraag met Nee beantwoord worden.  
 

5.  BOWLEN  
Sporters kunnen zich maximaal voor 2 onderdelen inschrijven (een enkelspel en een dubbelspel). 
Sporters die gebruik maken van een bumper of rolhelling kunnen uitsluitend deelnemen aan enkelspel. 
Sporters mogen hun eigen bal en schoenen meenemen.  
 
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet.  

- dubbelspel of mixed dubbelspel, hier geef je aan met wie de sporter samen een dubbel vormt. 
Dit geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc.  

              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  

- Bij het onderdeel enkel dient, bij NBF lidmaatschap, het actuele pasgemiddelde ingevuld te 
worden. Is de sporter geen NBF lid maar wel aangesloten bij GSN (Gehandicaptensport Nederland) 
of heeft hij/zij geen pasgemiddelde dan dient het actuele seizoen gemiddelde te worden ingevuld. 

 
Geef tevens aan of er  

- met bumper of zonder bumper wordt gespeeld  
- met of zonder een rolhelling  

 

6.  DANS 
Je selecteert de juiste samenstelling van jouw sporters, Unified Partners en onderdeel en noteert van alle 
sporters, Unified Partners en coaches de gevraagde gegevens in het inschrijfsysteem.  
 
Vul bij de pagina sporter toevoegen in aan welk(e) onderdelen deze sport deelneemt?  
Bij de duo’s – paren en team kan de sporter maar 1x meedoen.  
Bij duo, duo Unified, Paren, Paren Unified, Teams en Teams Unified geef je aan met wie de danser(es) 
samen een duo – paar of team vormt. Dit geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc.  
              Hierdoor weet de organisatie welke dansers/danseressen bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  
 
Een danser(es) mag voor maximaal 2 onderdelen uitkomen tijdens dit evenement. Neemt de danser(es) 
deel aan Paren of Paren Unified (Stijldansen) dan heeft men nog een extra keuze tot max. 3 dansen. 
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Welke dansonderdelen komen aan bod? 

- Solo`s  
 Diverse soorten muziek geschikt voor hip hop/breakdance (muziek naar eigen keuze) muziek min. 

1 min 10 sec tot max. 1 min.30 sec) 
 

- Duo`s  
 2 dansers/danseressen met een verstandelijke beperking naast elkaar  
 Diverse soorten muziek geschikt voor hip hop/breakdance (muziek naar eigen keuze) 
 muziek min. 1 min 10 sec – max. 1 min.30 sec 

 
- Duo Unified 

 1 danser(es) met een verstandelijke beperking en 1 danser(es) zonder verstandelijke beperking 
(Unified Partner (UP)) dansen naast elkaar  

 Diverse soorten muziek geschikt voor hip hop/breakdance (muziek naar eigen keuze) 
 muziek min. 1 min 10 sec – max. 1 min.30 sec 

 
- Paren  (Stijldansen) 

 Samen dansen met minimaal 70% contact 
 Ballroom wedstrijden in de Engelse Wals, Tango en Quickstep voor koppels ( 2 atleten, bij SDN zijn 

de duo paren) 
 Muziek wordt bepaald door de organisatie 
 2 dansers met een verstandelijke beperking  
 Muziek ong. 1 min.30 sec 

 
- Paren unified (Stijldansen) 

 Samen dansen 70% contact 
 Latin American wedstrijden in Cha cha cha, Rumba en Samba voor koppels unified  

(1 sporter + 1 assistent, bij SDN zijn dit de combi paren) 
 Muziek wordt bepaald door de organisatie 
 1 danser met een verstandelijke beperking en 1 unified partner (geen verstandelijke beperking) 
 Muziek ong, 1 min.30 sec 

 
- Teams  

 Grootte van de teams van 4 tot 12 personen 
 Hoofdcoach/coaches mogen niet mee dansen op de vloer.  
 Muziek moet tussen 1 min, 30 sec en max. 1 min, 50 sec.  
 Streetdance, alle vormen van hip hop en breakdance zijn toegestaan 

 
- Teams Unified 

 Grootte van de teams van 4 tot 12 personen 
 Maximaal (!) 50% unified partners 
 Hoofdcoach/coaches mogen niet mee dansen 
 Muziek moet tussen 1 min, 30 sec en max. 1 min, 50 sec.  
 Streetdance, alle vormen van hip hop en breakdance zijn toegestaan 
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7.GOLF  
Bij golf kan je kiezen uit één van de volgende onderdelen: 
Level 2: 9 holes unified 
Level 4: 9 holes zelfstandig 
 
Let op!  De Unified Partner mag maar aan 1 sporter gekoppeld worden. Een coach is dus geen Unified 
Partner (UP). Unified Partner wordt aangemeld als sporter en dan type 
Unified partner. 
Het aantal coaches/begeleider is afhankelijk van het aantal sporters met een verstandelijke beperking. 
De UP wordt hierin niet meegerekend.  
 Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet.  

- 9 holes Unified. Hier geef je aan met wie de sporter/unified partner samen een team vormt. Dit 
geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc.  

              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  

- 9 holes.  
Bij de 9 holes Unified en 9 holes zelfstandig dient men de beste score in punten aan te geven van het 
afgelopen seizoen.   

8.  GYMNASTIEK  
Alle oefenstof dient volgens het Special Olympics Gymnastiek Reglement versie 28 augustus 2020 te 
worden uitgevoerd.  
 
Gymnastiek wordt op verschillende niveaus aangeboden, waarbij niveau 4 het hoogste niveau en B/C de 
laagste niveaus betreft. 

Niveaus B/C Dames: 
De onderdelen waaraan men kan meedoen, betreffen 

- Sprong 
- Brug ongelijk 
- Balk 
- Vloer 

Niveaus B/C Heren: 
De onderdelen waaraan men kan meedoen, betreffen 

- Vloer 
- Paard Voltige 
- Sprong 
- Rek 

Men mag zelf kiezen of men een toestel op niveau Bof op C uitvoert, maar de verschillende toestellen 
mogen ook over beide niveaus worden verdeeld (B.v. sprong B, enkele ligger C, balk B, vloer C). 

Niveaus 1 t/m 4 
Sporters kunnen op niveau 1 t/m 4 hun oefeningen laten zien (dames en heren).  

De onderdelen voor dames betreffen: 
  -sprong 
  -brug ongelijk 

-balk 
-vloer 

De onderdelen voor heren betreffen: 
-vloer 
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-paard voltige 
-ringen 
-sprong 
-brug gelijk 
-rek 

Voor ALLE niveaus geldt:  
- Voor Dames en Heren zijn er aparte oefeningen op B- en C niveau. 
- Op het blad “Sporter toevoegen” staan alle onderdelen apart benoemd.  
- Geef per sporter op, aan welke onderdelen hij/zij meedoet. 
- Inschrijven mag per toestel. 
- Voor alle niveaus geldt dat sporters op één niveau alle toestellen mogen uitvoeren (=All Round) of op twee 
aaneensluitende niveaus (Specialist) Als Specialist kan met niet op alle toestellen uitkomen.  

 

9.  HANDBAL  
Een team dient minimaal uit 7 sporters en mag maximaal uit 12 sporters te bestaan.  
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter. 
 
Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- Hoog 
- Gemiddeld 
- Laag 

Bij de pagina “Sporter toevoegen” kunt u aangeven tot welk team (en hoofdcoach) de betreffende 
sporter behoort.  

 

10. HOCKEY 6X6 
6-6 Een team dient minimaal uit 6 sporters en mag maximaal uit 10 sporters bestaan.              
LET OP RUGNUMMERS ZIJN VERPLICHT! 
 
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter.                                                                                                                             
U selecteert de juiste samenstelling. Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- Niveau 1 Excellent 
- Niveau 2 
- Niveau 3 
- Niveau 4 Laag 

 
Een sporter mag maar maximaal voor 1 team uitkomen en kan tijdens het toernooi niet invallen bij een 
ander team. Bij het inschrijven van de sporters op het blad “Sporters toevoegen” kunt u aangeven tot 
welke hoofdcoach en team de betreffende sporter behoort. 
Hier kunt u per sporter ook het rugnummer aangegeven. (VERPLICHT)  
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11. HOCKEY 8X8 
8-8 Een team dient minimaal uit 8 sporters en mag maximaal uit 12 sporters bestaan.                   
LET OP RUGNUMMERS ZIJN VERPLICHT! 

Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter.                                                                                   
U selecteert de juiste samenstelling. Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- Niveau 1 Excellent 
- Niveau 2 
- Niveau 3 
- Niveau 4 Laag 

 
Een sporter mag maar maximaal voor 1 team uitkomen en kan tijdens het toernooi niet invallen bij een 
ander team. Bij het inschrijven van de sporters op het blad “Sporters toevoegen” kunt u aangeven tot 
welke hoofdcoach en team de betreffende sporter behoort. 
Hier kunt u per sporter ook het rugnummer aangegeven (VERPLICHT). 
  

12. JUDO  
Bij de sporter wordt er gevraagd naar: 

- het niveau (1 hoog t/m 5 laag)  
- kleur band of 1e / 2e DAN 
- het gewicht in kg van de sporter  
- staand - of knielend judo  

 

13. KORFBAL 4X4 
4 – 4 korfbal  Een team dient minimaal uit 4 sporters en mag maximaal uit 8 sporters bestaan.  
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter. 
 
Een korfbalteam moet daarnaast uit een gelijk aantal mannen als vrouwen bestaan. 
 
Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- 1 hoog 
- 2 gemiddeld 
- 3 laag 

Bij het inschrijven van de sporters op het blad “Sporters toevoegen” kunt u aangeven tot welk team en 
hoofdcoach de betreffende sporter behoort.  
 

14. KORFBAL 8X8 
8 – 8 korfbal  Een team dient minimaal uit 8 sporters en mag maximaal uit 12 sporters bestaan.  
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. 
U vinkt Hoofdcoach/Teamleider aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter. 
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Een korfbalteam moet daarnaast uit een gelijk aantal mannen als vrouwen bestaan. 
 
Verder dient u hier het niveau van het team aan te geven:  

- 1 hoog 
- 2 gemiddeld 
- 3 laag 

 
Bij het inschrijven van de sporters op het blad “Sporters toevoegen” kunt u aangeven tot welk team en 
hoofdcoach de betreffende sporter behoort.  
 

15. PAARDRIJDEN  
Algemeen  
Bij het paardrijden wordt ALLEEN dressuur georganiseerd.  
 
Bij de sporter op het blad “Sporter toevoegen” worden specifieke gegevens gevraagd:  

- Niveau: hierbij wordt aangegeven of men in  
- stap, draf of galop rijdt:  

 
(CS / CSP)  (CI / CIP)   (BS / BSP) (BI / BIP)  (A / AP) 

Stap met 
begeleiding 

Stap zonder 
begeleiding 

Draf met 
begeleiding 

Draf zonder 
begeleiding 

Galop 

 
- De A (galop) - B (stap en draf) - C (alleen stap) geeft aan welke proef men uitvoert. Zie het reglement 

paardrijden voor de juiste proef.  
- Code S staat voor support (hulp) en de Code P staat voor een fysieke handicap. Code I staat voor 

individueel.  
- De lengte van de sporter 
- Het gewicht van de sporter  
- Rijdt paard of pony  
- Wat is het ruitergedrag  à Hier vult u in welk gedrag het beste past bij uw ruiter  
- Maakt men gebruik van hulpmiddelen? Graag aangeven welk hulpmiddel dit is. Dan kan de 

organisatie daar rekening mee houden in tijd. Indien uw ruiter extra hulpmiddelen nodig heeft dan 
dient men deze zelf mee te nemen.  

16. INLINE SKATEN  
Algemeen  
Er worden vier afstanden georganiseerd: 100, 300, 500 en 1.000 meter.  
Sporters mogen maximaal voor twee opeenvolgende afstanden in meters inschrijven:  
* 100 + 300 meter met rollator 
* 100 + 300 meter  
* 300 + 500 meter  
* 500 + 1.000 meter  
 
Het invullen van de tijden:  
- Dit gebeurt in 00:00.00, d.w.z. minuten  (dubbele punt) seconden (enkele punt) honderdsten van 
seconden.  
 
LET OP: Het betreft hier een ééndaags evenement.  
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17. TAFELTENNIS 
Sporters kunnen zich maximaal voor 2 onderdelen inschrijven (een enkelspel en een dubbel of 
mixdubbel)  
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet. 
  
- Enkel spel is verplicht. 
- Mogelijkheid voor dubbelspel of mixed dubbelspel: hier geef je aan met wie de sporter samen een 

team vormt. Dit geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc.  
              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de   
              dubbel spelen.  
- Bij het onderdeel; hier geef je het niveau aan:  

o 1 hoog 
o 2 gemiddeld 
o 3 laag 

 

18. TENNIS  
Sporters mogen zich maximaal voor 2 onderdelen inschrijven (een enkelspel en een dubbel/mixdubbel). 
 
Bij het tennis wordt gewerkt met het SO systeem: 
1. Sporters die zelfstandig een wedstrijd kunnen spelen worden ingedeeld op basis van het ITN 

formulier (zie hiervoor de reglementen).  Dit formulier vult u na de definitieve inschrijving in en 
stuur dit voor 1 mei naar tennisorganisatie. (Nadere info volgt na de definitieve inschrijving) N.a.v. 
rating form geef je aan op welk ITN niveau de sporter uitkomt. Level 4 laag niveau/Level 6 hoog 
niveau. Zij zullen op de divisioningsdag worden ingedeeld van sterk naar zwak en de wedstrijden 
zullen plaats vinden in een move up – move down systeem. Zij kunnen zich aanmelden voor  

- Level 4 GROEN IVT score (enkel, dubbel of mix) 
- Level 5 GEEL IVTscore (enkel, dubbel of mix) 
- Level 6 GEEL IVT score (enkel, dubbel of mix) 

 
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet.  

- Bij het dubbelspel of mixed dubbelspel geef je aan welke sporters samen een team vormt. Dit 
geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc. achter de naam in te vullen. 

              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  

- Bij het onderdeel geeft u het niveau aan level 4 t/m 6. 
 

19. TENNIS UNIFIED 
Sporters en Unified Partners schrijven zich in voor Tennis Unified en geven hierbij aan op welk niveau dit 
koppel mee doet. Het niveau is gebaseerd op grootte van het speelveld en kleur bal.  
 
Let op!  De Unified Partner mag maar aan 1 sporter gekoppeld worden. Een coach is geen Unified 
Partner. Bij het aanmelden van de Unified Partners deze direct aanmelden als sporter. Bij het invullen 
van de sporttechnische gegevens wordt gevraagd of deze een Unified Partner is ja of nee. U vult hierbij 
dan Ja in als deze sporter een Unified Partner betreft.  
 
Bij het tennis wordt gewerkt met het SO systeem: 

- Level 1-2 Rood Unified (mix of dubbel) 
- Level 3 Oranje Unified (mix of dubbel) 
- Level 4 Groen Unified (mix of dubbel) 
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2. Sporters die niet zelfstandig een wedstrijd kunnen spelen kunnen meedoen met een Unified 
Partner. Deze Unified Partner wordt dan als dubbelpartner/sporter gezien. Er kan maar 1 Unified 
Partner aan 1 sporter gekoppeld worden.  
 

Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdelen hij/zij meedoet.  
- Unified, hier geef je aan met wie de sporter of Unified Partner je samen een team vormt. Dit 

geef je aan door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc.  
              Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen en samen de  
              dubbel spelen.  

- Bij het onderdeel geeft u het niveau aan level 1 t/m 4. 
 

20. TRIATHLON 
Het onderdeel Triathlon bestaat uit:  

 Zaterdag: Triathlon of Triathlon Unified (500m zwemmen – 20km fietsen en 5km hardlopen) 
 Zondag: Keuze uit Zwemmen 200m vrije slag of Wielrennen 10 of 25 km wegwedstrijd 

 
In het blok Triathlon kun je je tevens aanmelden voor de zwem of wielerwedstrijd. Dit hoeft niet nog eens 
apart opgegeven te worden!  
 
Per sporter dient voor elke afstand een tijd te worden ingevuld.  Dit gebeurt in 00:00.00  d.w.z. minuten 
dubbele punt seconden enkele punt honderdsten van seconden. Bij de triathlon graag ook de snelste 
eindtijd.  
 
Indien je meedoet aan de Triathlon Unified zal de Unified Partner moeten worden opgegeven als sporter 
(LET OP NIET als Coach) daarna kan je aangeven dat het een Unified Partner betreft.  
Tevens geef je aan met welke sporter je een duo vormt door bij beiden Team 1 in te vullen. Heb je meer 
Unified sporters dan bij het volgende duo team 2, et cetera.  
 

21. VOETBAL 7X7 
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. 
Een team dient minimaal uit 7 sporters en mag maximaal uit 12 sporters te bestaan. Het dragen van 
rugnummers tijdens de SONS is verplicht.  
 
Bij de pagina “Coach toevoegen” dient u de teaminformatie alleen bij de hoofdcoach (teamleider) aan te 
geven. U vinkt “ Hoofdcoach/Teamleider” aan; dan verschijnen invulvensters voor teamgegevens. 
U vult hier de naam van het team in (dit is de verenigingsnaam) en er dan Team 1, 2, etc. achter. 
Geef duidelijk aan of het een jeugd team betreft (8 t/m 12 jaar) of volwassen team vanaf 13 jaar.  

Tevens wordt het niveau van het gehele team gevraagd (hoe groot is de conditie en de baltechniek van 
het team). Dit kan aangeduid worden met:  
- 1 (hoog niveau)  
- 2 
- 3   
- 4 (laag niveau) 

 
Een sporter mag maar maximaal voor 1 team uitkomen en kan tijdens het toernooi niet invallen bij een 
ander team. Bij het inschrijven van de sporters op het blad “Sporters toevoegen” kunt u aangeven tot 
welke hoofdcoach en team de betreffende sporter behoort en welk rugnummer de sporter heeft. 
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22. VOLLEYBAL UNIFIED 
Volleybal Unified wordt gespeeld door 3 sporters en 3 Unified partners met een max. van wisselspelers 2 
sporters en 2 Unified Partners  

Let op!  Een (hoofd)coach is geen Unified Partner. Bij het aanmelden van de Unified Partners deze direct 
aanmelden als sporter. Bij het invullen van de sporttechnische gegevens wordt gevraagd of deze een 
Unified Partner is ja of nee. U vult hierbij dan Ja in als deze sporter een Unified Partner betreft.  

 
Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdeel hij/zij meedoet.  

- Geef duidelijk aan welke sporters en Unified Partners samen een team vormen. Dit geef je aan 
door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc. 
Hierdoor weet de organisatie welke sporters en UP bij elkaar horen en samen in 1 team 
vormen. 
 

23. WIELRENNEN  
Behalve individuele wedstrijden worden ook tandemwedstrijden georganiseerd. Een piloot kan maar aan 
1 sporter worden gekoppeld. De piloot dient zich ook in te schrijven als SPORTER en dan type sporter 
piloot.   
 
De onderdelen zijn:   

- 1 km tijdrit 
- 1 km tijdrit driewieler 
- 2 km tijdrit 
- 2 km tijdrit driewieler 
- 5 km tijdrit 
- 5 km tijdrit tandem 
- 10 km wegwedstrijd 
- 10 km wegwedstrijd tandem 
- 25 km wegwedstrijd 
- 25 km wegwedstrijd tandem 

 
Een sporter kan zich opgeven voor maximaal 2 tijdritten en 1 wegwedstrijd. Een sporter die meedoet met 
een driewieler kan alleen meedoen aan 2 tijdritten.  
 
Op het blad “Sporter toevoegen” dient u aan te geven waaraan de sporter meedoet en moet voor alle 
onderdelen een indicatietijd ingevuld worden.  
 
Tandemrijden: hier geef je aan met wie de sporter/piloot samen een team vormt. Dit geef je aan door in 
te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc. Hierdoor weet de organisatie welke 2 sporters bij elkaar horen.  
 

24. ZEILEN 
Bij zeilen is er de keus tussen 2 levels: 

- Level 3 (Unified) 
- Level 5 (Zelfstandig) 

 
Let op!  De Unified Partner mag maar aan 2 sporters  (1 boot) gekoppeld worden. Een coach is geen 
Unified Partner. Bij het aanmelden van de Unified Partners deze direct aanmelden als sporter. Bij het 
invullen van de sporttechnische gegevens wordt gevraagd of deze een Unified Partner is ja of nee. U vult 
hierbij dan Ja in als deze sporter een Unified Partner betreft.  
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Vul bij de pagina “Sporter toevoegen” in aan welke onderdeel hij/zij meedoet.  
- Geef duidelijk aan welke sporters en Unified Partner samen een team vormen. Dit geef je aan 

door in te vullen TEAM 1, TEAM 2 etc. Elk team is een nieuw samengestelde boot.  
              Hierdoor weet de organisatie welke sporters en UP bij elkaar horen en samen in 1 boot  
              varen.  

25. ZWEMMEN 
Er kan per sporter 2x individueel ingeschreven worden en daarbij eventueel een estafette. 
Per sporter wordt keuze voor categorie gemaakt: 
Categorie 1: 25 m vrij, 25m rug, 4 x 25m vrij estafette 
Categorie 2: 25m school, 50m vrij, 50m rug, 50m school, 4 x 25m vrij estafette 
Categorie 3: 100m wissel, 200m vrije slag, 4 x 50m vrij estafette 
  
Iedere vereniging kan maximaal 1 estafetteteam aanmelden per categorie.  
Bij de teampositie geeft u aan of de sporter als 1e, 2e, 3e of 4e start.  
  
Per sporter dient voor elke afstand een tijd te worden ingevuld.  Dit gebeurt in 00:00.00  d.w.z. minuten 
dubbele punt seconden enkele punt honderdsten van seconden.  
Bij de estafette vult u bij de sporter TEAM 1 in en in welke startpositie (1 t/m 4) de sporter start.  
 
Let op:  
Bij schoolslag is een schaarslag NIET toegestaan. Indien er een afwijkende zwemtechniek wordt gebruikt 
schrijf de sporter dan in bij de vrije slag. Indien een sporter in de buitenbaan dient te zwemmen kunt u dit 
ook aangeven.  
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6.    Algemene voorwaarden 
Indien u bij inschrijving voor de Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 akkoord gaat met ‘ 
de algemene voorwaarden Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022’ geeft u aan 
onderstaande te hebben gezien en gelezen, en te onderschrijven voor u als coach begeleider en 
voor uw sporters.   
 

Aansprakelijkheid  
1. Het zich bevinden op de verblijf - en sportaccommodaties gedurende het 
evenement, geschiedt op eigen risico. De organisatie van Special Olympics Nationale 
Spelen Twente 2022 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, 
schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Gevonden 
voorwerpen zullen tot één maand na het evenement bewaard worden.  
2. Stichting Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 is niet aansprakelijk voor 
blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het evenement.  
3. De deelnemer verklaart verzekerd te zijn voor te maken medische kosten en een 
ziektekostenverzekering te hebben afgesloten die ook medische verzorging of behandeling 
ten gevolge van sportbeoefening dekt.   
4. Het kan voorkomen dat in geval van een ongeluk, calamiteit of blessure medische 
verzorging of behandeling van de deelnemer noodzakelijk is. Bij het accepteren van de 
algemene voorwaarden geeft u aan dat medische handelingen door bevoegde personen 
verricht mag worden in het geval dit (door de medische verzorgers ter plaatse) nodig wordt 
geacht.   
5. De deelnemer verklaart een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben 
afgesloten.  
6. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie 
van Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 aansprakelijk worden gesteld. De 
organisatie c.q. schadelijdende partij zal de schade verhalen op de aansprakelijke 
persoon/personen.  
7. Wanneer niet te achterhalen valt welke persoon er schade heeft toegebracht, dan 
zal  de deelnemende vereniging/stichting, onder wiens verantwoordelijkheid de persoon of 
team op dat moment valt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  
 
De inschrijver is coach/ begeleider en schrijft leden van de vereniging in namens de 
vereniging.  
 

Gedragsregels   
8. Alle begeleiders/coaches, die namens de deelnemende vereniging/stichtingen een 
team/sporter begeleiden, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG).  Indien coach of begeleider niet in het bezit is van VOG wordt hij/zij uitgesloten van 
deelname. 
9. Overal geldt het 4 ogen beleid.  Dit betekent dat de coach, begeleider gaat nooit 
alleen een apart afgesloten ruimte in, zoals de kleedkamer en slaapruimte waar zich op dat 
moment spelers bevinden. Hierdoor geeft Special Olympics geen kans aan mensen met 
verkeerde plannen en beschermt Special Olympics de vrijwilligers tegen eventueel 
onterechte aantijgingen. 
10. Begeleiders/coaches die namens de deelnemende vereniging/stichting een 
team/sporter begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) de 
sporter. Per drie sporters dient minimaal/maximaal één coach/begeleider altijd aanwezig 
te zijn. Zonder begeleider wordt deelname geweigerd.  
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11. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende begeleider, sporter of een team, kan 
(de organisatie van) Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 besluiten hem of 
haar, of het gehele team, uit te sluiten van verdere deelname aan de Nationale Spelen.  
12. De begeleider/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
sporter zich veilig voelt.  
13. Tijdens Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 wordt er door begeleiders, 
coaches en sporters geen alcohol gedronken, en wordt er op sport- en 
slaapaccommodaties niet gerookt.   
14. De begeleider/coach onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die 
de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te 
dringen dan nodig is voor deelname aan het evenement.  
15. De begeleider/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of 
seksuele intimidatie tegenover de sporter.  
16. De begeleider/coach mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) 
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.  
17. De begeleider/coach onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  
18. De begeleider/coach zal tijdens het evenement gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de slaapruimte.  
19. De begeleider/coach heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie 
de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider/coach verplicht met deze 
personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  
20. De begeleider/coach zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider/coach aanvaardt geen 
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  
21. De begeleider/coach zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd 
door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  
22. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  
 
 

Portret recht  
23. Al het beeldmateriaal dat op het evenement wordt gemaakt, kan door Stichting 
Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 voor promotionele doeleinden worden 
gebruikt.   
24. Indien een sporter niet gefotografeerd of anderzijds in beeld gebracht mag worden 
wordt dit door of namens de betreffende sporter via inschrijfsysteem aangeven en of mail 
sturen aan inschrijven@specialolympics2022.nl aan de organisatie van 
Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 aangegeven. Deze sporter zal door middel 
van een gekleurd polsbandje voor de fotografen herkenbaar zijn, dat hij/zij niet in beeld 
gebracht mag worden.   
25. De organisatie van Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 is niet 
aansprakelijk voor overtreding van bepaling door derden.  
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Registratiegegevens Healthy Athletes  
26. De (medische)gegevens die tijdens het Healthy Athletes programma gedurende 
het evenement van alle (bezoekende) sporters worden verzameld, komen ten goede aan 
(internationaal) onderzoek van Special Olympics.   
27. Verzamelde persoonlijke gegevens tijdens Healthy Athletes worden anoniem 
verwerkt. Dit is een mededeling, geen voorwaarde.  
28. Deelnemers aan het Healthy Athletes programma gaan akkoord met het 
verzamelen en analyseren van deze gegevens ten behoeve van (internationaal) onderzoek 
van Special Olympics. 
29. Deelnemers aan het Healthy Athletes programma tekenen bij binnenkomst van het 
programma een apart ‘release’ formulier, waarin zij akkoord geven voor het vertrouwelijk 
verwerken en delen van persoonlijke geanonimiseerde gegevens met internationale 
onderzoekers van universiteiten en gezondheidsorganisaties die de impact van Special 
Olympics op mensen met verstandelijke beperking onderzoeken.  

 

 


