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Beste spelers, ouders en begeleiders, 
 
Graag informeren we jullie over de Special Olympics Nationale Spelen op 12, 13 
en 14 juni 2020 in Den Haag en wat je moet weten om je te kunnen inschrijven. 
 
Programma 
• 12 juni vertrek vanuit Tilburg 
• 12 juni opening in het voetbalstadion van ADO Den Haag.  

Start parade: 19:30 uur, entree ook gratis voor supporters.  
Er is voldoende parkeergelegenheid nabij het stadion 

• 13 juni Skills op Golfclub Ockenburgh in Den Haag (Kijkduin) 
• 13 juni 19:30 – 21:30 uur feest op het strand van Kijkduin (kan, hoeft niet) 
• 14 juni 9 holes wedstrijd met caddie of unified speler 
• 14 juni afsluiting op de golfbaan en naar huis 
 
Wedstrijd  
Er zijn drie wedstrijdvormen, die Levels worden genoemd. Je kunt je voor een van deze 
wedstrijden inschrijven. 
• Level 1: Je neemt alleen deel aan de Skills en speelt alleen op zaterdag 
• Level 2: Je speelt op zaterdag de Skills en op zondag speel je samen met een unified 

speler 9 holes 
• Level 4: Je speelt op zaterdag de Skills en zondag speel je alleen 9 holes, samen met een 

caddie 
 
De baan is langer dan onze Par 3 baan, Ockenburgh heeft vier Par 3 en vijf Par 4 holes. Het is 
een compacte bos/duin baan met een hoge moeilijkheidsgraad door de smalle fairways en 
de vele bomen. Wij denken als commissie dat iedereen sowieso aan Level 2 mee kan doen, 
dat is vergelijkbaar aan het G-Golf Open. Samen met een unified speler gaat het iedereen 
lukken om ook langere afstanden te overbruggen.  
 
Een aantal spelers wil misschien graag zelfstandig spelen en kan dit ook. Denk alleen heel 
goed na over waar je het meeste plezier uit gaat halen tijdens het weekend. Als je alvast wilt 
zien hoe moeilijk de baan is, omdat hij zo smal is, kun je filmpjes kijken 
https://golfockenburgh.nl/de-holes-in-vogelvlucht/. Besluit dan wat je wilt doen, want de 
Special Olympics gaan om samen plezier hebben. Meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
Inschrijven 
Op de website staat het inschrijfformulier https://www.g-golf.nl/formulieren/inschrijven-
special-olympics-nationale-spelen-2020/. Hier vul je je eigen gegevens in en die van je 
unified speler of caddie. Als je die nog niet hebt, zal de commissie G-Golf een vrijwilliger 
zoeken die het beste bij je past. Dan hoef je dit gedeelte niet in te vullen.  
 
Heb je speciale wensen m.b.t. het vlees voor in het lunchpakket (bijvoorbeeld geen 
varkensvlees)? Dan krijg je een vegetarische lunch. Vink dan vegetarisch aan. 
 
Jouw inschrijving moet VOOR 6 JANUARI 2020 binnen zijn, maar hoe eerder hoe beter.  
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Vervoer 
We proberen net als in 2018 weer busjes te huren, zodat we gezellig samen kunnen rijden. 
Of dit gaat lukken is afhankelijk van het sponsorgeld dat we binnenhalen. Hier zijn we druk 
mee aan de slag en hierover horen jullie in het voorjaar meer. 
 
Hotel 
Wij kiezen ervoor om zelf voor 2 nachten een hotel te regelen en geen gebruik te maken van 
de eventuele mogelijkheid om in een vakantiehuisje van Roompot te overnachten. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat we hebben gemerkt dat een eigen plek en privacy heel 
veel rust geeft. Op het vakantiepark zelf is het al heel druk en een huisje van 6 of 8 personen 
geeft zowel spelers als vrijwilligers onvoldoende mogelijkheid om zich terug te trekken als er 
behoefte aan is.  
 
Er is nog geen hotel geboekt, wel worden de mogelijkheden in de omgeving van Kijkduin 
inmiddels verkend. Zodra we het aantal deelnemers weten, kunnen we overgaan tot 
onderhandelingen. Ook voor de overnachtingen proberen we zoveel mogelijk sponsorgeld 
binnen te halen, zodat de eigen bijdrage voor de spelers en coaches zo laag mogelijk kan 
blijven.  
 
Familie die meekomt en geen deelnemer is aan de Special Olympics, zal zelf een eventuele 
overnachting moeten zorgen. De commissie staat opgesteld voor de g-golfers en wat ervoor 
nodig is om hun deelname aan de SONS mogelijk te maken.  
 
Kosten 
Helaas kunnen we nog niet aangeven wat de eigen bijdrage van iedere deelnemer zal zijn. 
Deelname aan de SONS kost € 48,95 p.p. en hierin zijn de lunches inbegrepen. Alle andere 
kosten komen hier dus nog bovenop. We doen ons best om de eigen bijdrage zo laag 
mogelijk te houden en in totaal niet boven € 100,- p.p. uit te komen.   
 
Begeleiding 
Voor spelers die niet zelfstandig zijn, verwachten wij dat zij zelf een ouder/familielid/ 
begeleider meenemen. De verantwoordelijkheid van de leden van de commissie G-Golf en 
overige vrijwilligers beperkt zich tot de organisatie en begeleiding bij de openingsceremonie 
en op de golfbaan. Na de activiteiten, in het hotel en tijdens de reis verwachten wij dat een 
voor de speler vertrouwd persoon de verantwoordelijkheid overneemt. 
 
Tot slot 
Bij deze informatiebrief zijn algemene voorwaarden van de SONS in Den Haag opgenomen, 
die gelden in het stadion van ADO Den Haag en op de golfbaan. Het uitgangspunt van Prise 
d’Eau is dat als we ergens te gast zijn, we ons als een goede gast gedragen. Dat betekent dat 
iedereen die meegaat als speler, vrijwilliger of supporter van Team Prise d’Eau zich zal 
houden aan hetgeen in de algemene voorwaarden staat.  
 
Toch nog vragen? 
Wanneer je vragen hebt, kun je die mailen naar anita.suijkerbuijk@g-golf.nl.  
  
 


