
Special Olympics Nationale Spelen 
Achterhoek 2018 (SONS2018)

8-9-10 juni



Algemene informatie SONS2018

• Waar? In 8 Achterhoekse Gemeenten op 15 locaties
• Wat? 22 sporten met 25 verenigingen
• Wanneer? 8-9-10 juni 2018
• Wie? 2.000 sporters

1.000 coaches en begeleiders
300 officials
1500 vrijwilligers



Golfbaan ‘t Zelle
Olympisch dorp

Openingsceremonie 
Stadion De Vijverberg



Special Olympisch Dorp
Alcoholvrij dorp
• Marveld Recreatie – bungalowpark, gelegen achter Groenlo
• 2 nachten: vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
• Alleen voor deelnemers en coaches
• Ouders en andere belangstellenden kunnen niet op het park slapen
• 363 bungalows, ca. 1800 slaapplaatsen
• 10 verschillende types bungalows, chalets en stacaravans
• Indeling wordt door organisatie SONS2018 gemaakt
• Leden van een vereniging worden dicht bij elkaar op het park 

geplaatst



Golfwedstrijd

• Waar? Golfbaan ‘t Zelle in Hengelo (Gelderland)
• Wat? Ochtend: skills

Middag: wedstrijd
• Hoe? Alleen skills

skills en 9 holes samen met unified speler
skills en 9 holes zonder unified speler (wel met
begeleider/caddy) 



En wat doen wij?

• Wens van iedere G-Golfer staat centraal
• G-Golfer zegt aan welk onderdeel hij/zij wil meedoen
• G-Golfer kiest zelf zijn/haar unified speler of caddy
• Ouder/begeleider geeft eerst akkoord voor wens G-Golfer
• G-Golf commissie Prise d’Eau bepaalt of de wens van de G-Golfer kan 

worden ingewilligd



Welke keuze is er voor onze G-Golfers?

• Deelnemen aan een van de wedstrijdonderdelen 
• Overnachten

- 1 overnachting 8-9 juni
- 2 overnachtingen 8-9-10 juni

• Niet overnachten en op en neer op zaterdag 9 juni
• Niet meespelen, maar wel op en neer op 9 juni als supporter
• Niet mee naar de Special Olympics



Hoe bereiden we ons voor?

• Lessen met Gerrit
• Skills oefenen zoals ze op de Special Olympics worden gespeeld
• Samen naar ‘t Zelle om te zien hoe de baan eruit ziet en om 9 holes te 

lopen



Eten en drinken tijdens de SONS2018

• 8 juni: warme maaltijd
• 9 juni: ontbijtboxen in de bungalow

lunchpakketten bij de vereniging
dinerbuffet op Marveld Recreatie
consumptiebonnen en 2 snackbonnen tijdens feestavond

• 10 juni: ontbijtboxen in de bungalows



Eten en drinken tijdens de SONS2018

• Gezonde en voedzame maaltijd
• Diëten dienen te worden vermeld bij inschrijving
• Ze houden rekening met vegetariërs 
• Sporters en coaches die niet overnachten ontvangen:

- Warme maaltijd op 8 en 9 juni
- Lunchpakketten op 9 en 10 juni

• Tegen betaling zijn er in het clubhuis van ‘t Zelle natuurlijk ook 
drinken en snacks te koop



Openingsceremonie 8 juni 2018

• 8 juni van 18.30 -20.30 uur
• Stadion de Vijverberg in Doetinchem (voetbalclub De Graafschap)
• De opening wordt geregisseerd door SONS 2018
• Presentatie van alle teams aan elkaar en het publiek
• Het wordt een prachtig programma met alle deelnemers in de 

hoofdrol! 
• Met bekende en minder bekende artiesten



Openingsceremonie 8 juni 2018

• De opening is voor deelnemers en begeleiders gratis
• Overige bezoekers en gasten betalen het symbolische bedrag 

van € 5,00
• Kaarten zijn vanaf januari 2018 te bestellen (info volgt)



Feestavond

• Op Marveld Recreatie van 19.30 –22.00 uur
• Verschillende ruimtes en activiteiten
• Muziek, games, snoezel-en relaxruimte
• Bowling
• Consumptie-en snackbonnen
• Samenwerking met studenten van het Graafschap College



Kosten SONS2018

• Overnachten in een bungalow: €65,00
• Zonder overnachting €45,00
• Prijzen zijn voor: 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x lunch en 2x diner, 

deelname toernooi, openingsceremonie en feestavond met 
consumptie-en snackbonnen



Inschrijving

• Start inschrijving 8 januari 2018 om 10.00 uur
• Sluiting inschrijving 1 maart 2018 om 00.00 uur
• Inschrijving via commissie G-Golf
• Vol is Vol, dus tijdig inschrijven is van belang
• Na definitief maken van de inschrijving kunnen geen wijzigingen meer 

in de gegevens worden aangebracht.
• De factuur wordt op basis van de ingevoerde gegevens gebaseerd en 

dient voor 15 maart betaald te zijn



Criteria coaches / begeleiders

• Bij inschrijving akkoord met de algemene voorwaarden
• In het bezit van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
• Geeft toestemming:

- zijn beeld te gebruiken
- voor spoedeisende medische hulp
- voor registratie NAW gegevens in database Special Olympics
Nederland

• Voor alle sporten geldt dat er per 3 sporters 1 coach/begeleider 
ingeschreven mag worden



Tot slot

• Denk in de komende maand na over of je mee wilt naar 
de Special Olympics in de Achterhoek

• De commissie G-Golf gaat er voor zorgen dat alles goed wordt geregeld om 
iedere deelnemer passend te begeleiden

• De commissie G-Golf wil zo snel mogelijk in januari de inschrijvingen voor 
Prise d’Eau doen, dus laat weten wat je wensen zijn

• We proberen de kosten voor onze deelname zo laag mogelijk te houden, 
maar G-Golfers, unified spelers en coaches moeten rekening houden met 
een eigen bijdrage

• Als er nog vragen over de Special Olympics zijn, stel ze dan aan Anita via
- 06 - 12 79 92 30
- anitacmsuijkerbuijk@gmail.com



Ben jij er bij op 8, 9 en 10 juni?
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