PERSBERICHT FAKKELTOCHTEN SPECIAL HEROES
Op 18 juni 2012 wordt de Special Heroes Day Utrecht georganiseerd. In
aanloop naar deze dag worden fakkeltochten georganiseerd. Het Special
Heroes vuur wordt vanuit diverse locaties in de stad naar scholen
(speciaal onderwijs) gebracht die een rol spelen binnen het project.
Special Heroes
Special Heroes is het programma dat sportverenigingen en scholen binnen het speciaal
onderwijs aan elkaar koppelt. Door een kennismakingsaanbod te bieden op school
kunnen kinderen niet alleen kennismaken met de sport, maar ook lid worden van de
vereniging. De Special Heroes Day op 18 juni is een sportdag voor 250 leerlingen van
scholen uit het Speciaal Onderwijs. Deze dag vindt plaats op het Sportcentrum Zuilen.
Fakkeltochten
Topsporters begeleiden leerlingen met de fakkel vanaf sportlocaties in de stad naar de
deelnemende scholen. Aangezien de atletiekvereniging Hellas een belangrijke rol speelt
binnen het project brengt 110m hordenspecialist Erik Leeflang de vlam op woensdag 13
juni naar de Rafaelschool. Omdat ook Kampong Hockey sinds het begin meedoet met
Special Heroes brengen tophockeyers Marlies Verbruggen en Floortje Plokker de vlam op
dinsdag 12 juni naar de Meerklank. Topjudoka Marit de Gier loopt met de vlam van de
judovereniging EUJJS naar de Herderscheeschool en Leendert-Jan Mulder
(wereldkampioen kickboxen) begeleidt de leerlingen met de vlam naar de Prinses
Wilhelminaschool (beiden op maandag 11 juni).
Op 18 juni brandt de vlam de hele dag tijdens Special Heroes Day op het sportcentrum in
Zuilen waar de leerlingen uit het speciaal onderwijs hun talenten ontdekken.
school
Prinses
Wilhelminaschool
Herderschee
Rafaelschool
Meerklank

startplaats

topsporter

datum

Muntbrug

Leendert Jan Mulder

11 juni, 9:30 uur

Anton Geesinklaan
VSU kantoor
(Grebbeberglaan)
TV Griffestein,
Waterigeweg 43 (Zeist)

Marit de Gier

11 juni, 9:30 uur

Erik Leeflang

13 juni, 9:30 uur

Marlies Verbruggen en
Floortje Plokker

12 juni, 9:30 uur

De opening van de Special Heroes Day op 18 juni is om 10 uur op Sportcentrum
Zuilen: Burgemeester Norbruislaan 680.

Noot voor de redactie:
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Hendrikjan Heijerman van
Vereniging Sport Utrecht, telefoon (030) 284 07 70, e-mail h.heijerman@sportutrecht.nl
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