Het weekend van de SPECIAL OLYMPICS 2018

Op vrijdag 8 juni zijn we allemaal bij elkaar gekomen om de auto’s te laden en gezamenlijk kunnen
vertrekken. Helaas hadden we wel wat file maar al met al waren we om 14.15 uur in Braamt. Daar
hadden we met 13 personen 3 huisjes zodat iedereen uitgerust en gezamenlijk de activiteiten
konden doen. Meester Walter had Triveth en Marco in het huisje en deze zou in de nacht van Triveth
een lieveheersbeestje maken en Marco zou een rups worden. Nadat we gezamenlijk hebben
gegeten zijn de judoka’s en Meester Walter en Erik naar het defile vertrokken. Uiteraard waren ze
veelste vroeg daar maar ze hebben zich uitstekend vermaakt. Wij als ouders zijn wat later vertrokken
en hebben op on gemak een plekje gezocht. De opening was weer erg mooi opgezet . Alle provincies
kwamen vanuit 2 hoeken het veld op en werden naar hun plaats begeleid waarna de officiele
opening volgende.

De “burgermeester “ van Doetichem
Zodra de Olympische vlam branden gingen ze los op de muziek van Gerard Joling.

De olympische vlam binnen gebracht door het Torch team

De olympische vlam brand

Na deze happening zijn ze allemaal moe maar voldaan weer richting Landal Stroombroek gegaan om
iedere de rust te geven die ze nodig hadden voor de volgende dag. Meester Walter kreeg alleen geen
kans om in de nachtelijke uren de heren te gaan sminken gezien zij de kast voor de deur geschoven
hadden.
Zaterdag 09-06-2018
De tweede dag was aangebroken en iedereen was toch wel een beetje zenuwachtig wat er vandaag
ging gebeuren. We waren allemaal mooi op tijd waar meester Stephan ook al aanwezig was. Meester
Stephan ging mee de mat op om Corina extra te begeleiden gezien dat ze daar anders alleen zat.

Warming up
Nadat ze warm waren gingen ze allemaal grondtechnieken oefenen om te kijken of iedereen goed
stond in gedeeld. Gelukkig was dit zo en konden we allemaal rond 13.00 uur richting Landal
Stroombroek om te eten en nadien heerlijk te gaan zwemmen. De judoka’s hadden het zwembad
voor zich alleen. In de avond hebben we heerlijk mogen smullen van de snacks en frite van Kwalitaria
’t Krinkelhoekje Loeffen. Voor de rest heel rustig aan gedaan gezien de volgende dag de wedstrijden
waren.
Zondag 10-06-2018
Eindelijk was het zo ver we gaan wedstrijden draaien in de hoop met een mooi resultaat.

En wat hebben we allemaal genoten van de wedstrijden. Corina een hele mooie eerste plaats ,
Triveth tweede plaats en Marco ook een mooie tweede plaats. Iedereen heeft het heel goed gedaan
en genoten.

Even
buiten een warming up.

Wedstrijd Triveth

Wedstrijd Marco

Al met al een heel mooi weekend waar kind en ouders van hebben genoten. Sportief spel van de
judoka’s en met veel plezier op de mat.

