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Geen deelname aan Avondvierdaagse 
Om mee te kunnen doen aan de Avondwandelvierdaagse van 2 tot en met 5 juni in Oss was het 
allereerst zaak voldoende begeleiders te vinden. Dat is helaas niet gelukt en derhalve is van 
deelname afgezien. 
 
Special Olympics 
Zo’n 2000 atleten met een verstandelijke beperking uit heel Nederland doen mee met de Special 
Olympics Nationale Spelen 2014. Die vinden plaats op 13, 14 en 15 juni in Heerenveen en Sneek. 
De atleten worden begeleid door 650 coaches en doen mee aan 20 verschillende sporten. Het 
maakt niet uit op welk niveau een atleet de sport beoefent. De sporters van Bijzonder Aktief 
doen in Heerenveen mee aan tafeltennissen. 
Het evenement wordt mogelijk gemaakt door ongeveer 1500 vrijwilligers. Dit zijn mensen van de 
Friese sportverenigingen, bedrijven, instellingen en particulieren. Alle atleten en coaches zullen 
tijdens deze spelen in een ‘Olympisch Dorp’ naast het Abe Lenstra Station verblijven. Het dorp 
wordt ingericht langs de noordzijde van het Abe Lenstra Stadion. Zeven grote tenten worden 
geplaatst, verdeeld in slaapzalen voor 16 personen. De volledige nacht wordt er gewaakt en er is 
medisch personeel aanwezig. Tijdens het evenement kunnen de atleten ook kijken naar 
demonstratiesporten en deelnemen aan clinics. Het evenement wordt op 13 juni geopend in het 
Abe Lenstrastadion met een grote openingsmanifestatie. Op zaterdag 14 juni wordt voor alle 
atleten een feestavond georganiseerd. 
 
Bijzonder Aktief en Special Olympics 
Wim van de Beurcht en Harm van Zwam zijn zaterdag 24 mei naar Heerenveen geweest om de 
accreditatiepassen op te halen. Zij zijn de coaches van het tafeltennisteam tijdens de Special 
Olympics. Het tafeltennisteam bestaat uit Jeroen Roelofs, Rick van der Wielen, Marloes van Lith 
en Henri van Lier. De sporters, met nieuwe trainingspakken, vetrekken op 13 juni om 11.30 uur 
vanaf de Bernadetteschool. 
Hopelijk beleven ze een sportief en gezellig evenement en misschien komen ze met goud, zilver 
of brons terug naar Oss. We wensen ze veel succes toe. 
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