Special Olympics World Abu Dhabi 2019
In november 2017 kregen wij (het bowlingteam van de Springplank) een mail van
de Special Olympics Nederland: wij konden ons inschrijven voor de Special
Olympics World 2019 in Abu Dhabi. Wij konden ons inschrijven met 6 personen,
uiteraard hebben wij ons dat gedaan, maar natuurlijk nooit verwacht dat wij
zouden worden ingeloot.
Wat schets onze verbazing, in februari 2018 kregen wij een mail dat wij werden
ingeloot, met 3 heren. De bedoeling was dat team NL bowlen uit 3 heren en 3
dames zou bestaan, maar aangezien wij geen dames hebben werd besloten dat
er 3 dames uit Groningen werden toegevoegd.
De 3 heren die waren
ingeloot waren Willem Rens,
Pascal Albers en Jesper
Koops. De dames uit
Groningen waren Odette,
Marloes en Sandra.
Het hele team Nl bestond uit
100 personen, 64 sporters
met begeleiders en staf.
Nederland deed mee in 13
sporten en voor het Bowlen
waren 342 inschrijvingen.

De spelen waren van 14 t/m 21 maart 2019.
De deelnemers moesten zelf 1000 euro betalen, dit bedrag is bijeengebracht
door sponsors te zoeken. Dit is ook gelukt door hard werken van John Koops
(ouder van Jesper) en Cor Rens (broer van Willem).

Wij willen natuurlijk al onze sponsors heel erg hartelijk bedanken.
Na heel veel bijeenkomsten in Zeist en Utrecht door ouders en de 3 sporters,
was het op 7 maart zover, de sporters vertrokken naar Abu Dhabi, uitgezwaaid
door familie en vrienden.

De sporters hadden een week om te acclimatiseren, in die week hebben zij
verschillende dingen bezocht, en zijn daar behoorlijk verwend en werden als
echte gasten behandeld.
Een week later 13 maart zijn wij vertrokken naar Abu Dhabi.
Op 14 maart was de officiële opening met 7000 mensen uit 170 landen, dat was
natuurlijk een gigantisch feest, met veel vuurwerk en muziek. Op 15 maart was
de kwalificatie voor het hele team, Jesper gooide ver boven zijn gemiddelde, de
rest zat wel zo ongeveer op hun gemiddelde.
Zaterdag 16 maart was er team bowlen, een team bestaat uit 4 spelers
(Jesper/Pascal/Odette en Marloes) wij werden 8e.
Zondag 17 maart waren de singles, Jesper werd 4e, Willem 4e, Pascal was de
grote verrassing: 3e, dus brons, Odette 8e, Sandra 5e, Marloes 7e.
Maandag 18 maart waren onze sporters een dag vrij, de sporters zijn gezellig
wezen winkelen, wij zijn naar de grote moskee geweest in Abu Dhabi. s ‘Avonds
was het familiediner, erg groots opgezet met duizenden gedekte tafels.
Dinsdag 19 maart behaalde de dubbel Jesper en Odette de 2e plaats, zilver.
Een waanzinnig spannende wedstrijd, Jesper was ziek en had 39,9 koorts en
keelontsteking maar toch 6 strikes achter elkaar gooien, Odette gooide boven
haar gemiddelde, samen haalden ze maar net 10 pins minder dan de gouden
medaille. Toch heel blij met de zilveren. ‘s Avonds mocht Willem nog een
wedstrijd spelen tegen hoogwaardigheidsbekleders en een sjeik, daar kreeg hij
ook nog een medaille voor.
Woensdag 20 maart was iedereen vrij De sporters hebben weer gewinkeld,
pizza’s gegeten en kamelenmelk gedronken,
wij hebben een jeepsafari en quadsafari
gedaan. ‘s Avonds gingen we naar Holland
House waar de ambassadeur van Abu Dhabi
een woordje deed en de ambassadeur van
Nederland (Toin van Peperstraten) was ook
aanwezig en ging met onze jongens op de
foto.

Donderdag 21 maart was de laatste dag in Abu Dhabi. Wij hebben het
Presidential Palace van Abu Dhabi bezocht. En ‘s avonds was de sluiting
ceremonie met weer een spectaculaire show.
Vrijdag 22 maart. Heel
vroeg op, half 5, want de
bus kwam ons om kwart
over 5 ophalen. Half 10
vertrok ons vliegtuig
richting Nederland. Wij
waren met zijn allen om half
2 op Schiphol, waar heel
veel fans en media ons
stonden op te wachten.
De jongens en wijzelf hebben een ontzettende mooie tijd gehad in Abu Dhabi.
Iets wat je nooit meer mee maakt. De medaille score voor team NL was 70
stuks: 31 goud, 18 zilver en 19 maal brons. Voor het bowling team 2 zilver en 1
brons, wij zijn er heel erg trots op.
Zaterdagmiddag hebben wij bij Golbach in Deurningen de jongens gehuldigd.
Wij hadden de zaal
mooi versierd met
spandoeken en
vlaggetjes uit Abu
Dhabi. Er was heel veel
familie vrienden en
kennissen, zij kregen
een mooie foto bloemen
enz. De koffie met
gebak werd ons
aangeboden door
Golbach.
Al met al een tijd om nooit te vergeten.

