PERSBERICHT
Sportspektakel Special Olympics in Utrecht
Special Olympics, Sportservice Midden Nederland, VSU, Stichting Klein Galgenwaard en de
gemeenten Utrecht en Nieuwegein organiseren op zaterdag 1 juni de Special Olympics
Regionale Spelen in Utrecht. Het is de eerste keer dat er een Special Olympics evenement in
de provincie Utrecht wordt georganiseerd. Tijdens dit sportspektakel gaan ruim 400 mensen
met een verstandelijke beperking op hun eigen niveau de strijd aan met elkaar. Dit gebeurt in
de sporten hockey, judo, korfbal, zwemmen en voetbal. Ook zijn er diverse side-events.
Iedereen is van 09:00 tot 17.00 uur van harte welkom om de sporters aan te moedigen.
Tijd en locatie
Het evenement gaat om 09.30 uur van start op sportpark Zuilenselaan met de
openingsceremonie en wordt om 16.30 uur afgesloten met een sluitingsceremonie. Op deze
locatie zijn naast de sporten ook andere activiteiten te doen zoals het meedoen aan
sportclinics van bekende topsporters (o.a. judoka Marit de Gier en hockeyster Floortje
Plokker). Ook voor bezoekers is er dus genoeg te doen en beleven.
Locaties
sport
Voetbal, judo, korfbal,
hockey en opening en
afsluiting
zwemmen
Sportclinics

Locatie
Sportcentrum Zuilen,
Burgemeester Norbruislaan 680
(Utrecht)
Zwembad Safari Maarssen,
Bisonspoor 236 (Maarssen)
Beide locaties

Tijd
09:00-17:00 uur
09:00-17:00 uur
12:30-13:30 uur

Kijk voor meer informatie op www.specialolympics.nl
Over de VSU (Vereniging Sport Utrecht)
VSU is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio Utrecht. Ruim 240
sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn lid van de VSU. De VSU is aangesloten bij
Utrecht Sport op Maat, het samenwerkingsverband op het gebied van aangepast sporten in de
stad Utrecht. Utrecht Sport op Maat adviseert mensen met een beperking die willen sporten en
verenigingen die activiteiten willen organiseren voor mensen met een beperking. Meer
informatie op www.sportutecht.nl/sportopmaat
Voor de Special Olympics werkt de VSU samen met de volgende partijen:
 Special Olympics
Special Olympics is een wereldwijde organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met
een verstandelijke beperking die zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal
plaatsvinden.
 Sportservice Midden Nederland
Stichting Sportservice Midden Nederland is het servicebureau op het gebied van sport en
bewegen in de provincie Utrecht.
 Gemeente Utrecht en Nieuwegein
Beiden gemeenten doen veel op het gebeid van aangepast sporten en zijn om deze reden
betrokken bij de organisatie van de SORS.
 Stichting Klein Galgenwaard
Deze stichting probeert via sport achtergestelde groepen betrokken te houden bij de
maatschappij.
Noot aan de redactie (niet voor publicatie bedoeld):
Voor meer informatie, foto’s en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
VSU, Hendrikjan Heijerman, tel: (06) 11 43 46 89 of e-mail h.heijerman@sportutrecht.nl
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