
                 
 

 

Deventer, mei 2014 

 

Beste sporters, ouders/verzorgers en begeleiders, 

 

Nog iets meer dan een week en dan is het zo ver. Dan gaan we met de Deventer Sportploeg 

meedoen aan de Special Olympics in Heerenveen. 

 

In deze brief vinden jullie 

 

B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E 
 

Bewaar deze brief daarom zorgvuldig! 

 

Vertrek- en aankomsttijden 

 

De openingsceremonie van de Special Olympics is al op vrijdagavond (13 juni). Om op tijd in 

Heerenveen te zijn moeten we dan ook op tijd vertrekken. 

 

We verzamelen vrijdagmiddag 13 juni om 11.45 uur op de parkeerplaats van De Scheg, aan 

de kant van het station. (Zorg dat je een boterham gegeten hebt!) Van daaruit vertrekken we 

met twee grote bussen naar Heerenveen. 

 

Zondagavond 15 juni zijn we ongeveer om 20.30 uur terug op de parkeerplaats. 

Voor de heenreis is het fijn als je iets te drinken bij je hebt voor onderweg. 

Neem geen snoep mee, wij zorgen voor alles wat je nodig hebt. 

Je mag zakgeld meenemen, maar niet meer dan € 25, in een portemonnee. 

 

Neem geen waardevolle spullen mee, wij kunnen er niet op letten!! 

Als je iets kwijtraakt (bijvoorbeeld je mobiele telefoon) zijn wij daarvoor  

NIET verantwoordelijk!! 



Informatie voor de thuisblijvers/supporters: 
 

Natuurlijk hopen we dat er veel supporters naar Heerenveen komen.  

Meer informatie over de Special Olympics vindt u op de website:  

http://www.specialolympics2014.nl 

 

Als we terug zijn zullen we zo snel mogelijk de foto’s die we hebben gemaakt op internet 

zetten. Via onze eigen website www.deventersportploeg.nl zijn ze te vinden. 

 

Tijdens de Special Olympics zijn we - alleen voor noodgevallen - te bereiken op de volgende 

telefoonnummers (de ervaring leert dat het vaak lawaaiig is, dus spreek de voicemail in als 

we niet opnemen of probeer het nog een keer): 

 

06 23 85 68 31 (Bianca van Hoof) 

06 53 67 64 61 (Kees van Hoof) 

06 22 07 98 08 (Monica Sluiseman, PR & Communicatie) 

 

 

We verwachten zondagavond 15 juni rond 20.30 uur weer bij de Scheg aan te komen. Vanaf 

ongeveer 19.30 uur zijn we te bellen voor informatie over een preciezere aankomsttijd! 

 

http://www.deventersportploeg.nl/


Wat moet er mee? 
 

We slapen in Heerenveen in het Olympisch dorp, samen met alle andere sporters. Daar zijn 

bedden, maar je moet zelf beddengoed meenemen!  

Als je medicijnen gebruikt moet je die afgeven aan de begeleiding. 

In Heerenveen krijgt iedereen zijn tas met de officiële sportkleding. Je begeleiders weten 

precies wanneer je dat aan mag doen voor de openingsceremonie. 
 

Dit neem je zelf mee (in een stevige tas, met je naam erop!): 

 

 (Warme) slaapzak, onderlaken en kussen met sloop 

 Toilettas met  

o kam/borstel/haarspullen 

o shampoo 

o tandenborstel/tandpasta 

 Pyjama 

 Slippers 

 Minstens twee stel ondergoed 

 Twee paar sokken 

 Twee handdoeken 

 Jas/vest of trui (let een beetje op de weersvoorspelling) 

 Spijkerbroek voor de feestavond (shirt zit in de sporttas) 

 Eventueel een brillenkoker 

 Plastic tas voor de vuile/natte was 

 Knuffel 

  

De zwemmers moeten extra meenemen: 

 Twee handdoeken 

 Extra badkleding 

 

De voetballers moeten extra meenemen: 

 Twee stel ondergoed (dus vier in totaal) 

 Voetbalschoenen 

 Scheenbeschermers 

 

De wielrenners moeten meenemen: 

 Helm 

 Wielrenhandschoenen 



Adressen 
 

Er wordt gesport op verschillende locaties.  

Een overzicht van de adressen:  

 

Olympisch dorp  

Aan de Noordzijde van het Abe Lenstra Stadion 

Abe Lenstra Boulevard 21, 8448 JA Heerenveen 

 

Gymnastiek, Judo, Zwemmen en Tafeltennis 

Sportstad Heerenveen 

Abe Lenstraboulevard 23Q (ingang S) 

8448 JA Heerenveen 

 

Voetbal 

Sportpark Skoatterwâld 

Oranje Nassaulaan 21 

8448 MT Heerenveen 

 

Atletiek, Korfbal, Wielrennen  

Sportpark Schuttersveld 

Thomas Zandstrastraat 1 

8602 CW Sneek 

 

 

De sportlocaties zijn (gratis) toegankelijk voor publiek en supporters. Voor de 

openingsceremonie op vrijdagavond zijn kaarten te koop via de website. 

Het Olympisch dorp is alleen toegankelijk voor sporters en begeleiders die een 

accreditatiepas hebben. 

 

 

 

 

‘Ik ga voor de overwinning.  

Maar door mijn inzet ben ik al een winnaar.’ 

 


