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Het	  jaar	  van	  20	  jaar	  G-‐atletiek	  
bij	  SPARK	  

Op	  18	  april	  begonnen	  de	  festiviteiten	  met	  de	  
jubileum	  wedstrijd	  gesponsord	  door	  de	  Dirk	  
Kuyt	  foundation.	  Na	  het	  onthullen	  van	  het	  
prachtige	  spandoek	  	  met	  in	  het	  middelpunt	  het	  eerste	  lid	  van	  het	  team	  Bjorn	  door	  
Jeroen,	  Caroline	  en	  Manon	  werd	  het	  een	  echte	  feestwedstrijd	  voor	  alle	  atleten.	  
Mede	  door	  meerdere	  sponsoren	  konden	  alle	  atleten	  huiswaarts	  keren	  met	  een	  
mooi	  T-‐shirt	  en	  een	  herinneringsmedaille.	  	  

Tijdens	  de	  opening	  werd	  tevens	  het	  team	  LA	  voorgesteld	  aan	  de	  pers	  en	  konden	  
de	  LA-‐gangers	  	  Björn,	  Sander,	  Dennis	  en	  Vera	  een	  cheque	  van	  2000	  euro	  
ontvangen	  van	  de	  wethouder	  	  Martijn	  Hamerslag,	  ook	  kwam	  er	  nog	  een	  cheque	  
van	  de	  Rabo	  bank	  	  van	  1000	  euro.	  Met	  deze	  giften	  werd	  het	  mogelijk	  om	  de	  reis	  
naar	  de	  Special	  Olympics	  World	  Games	  te	  maken.	  Ook	  was	  Michel	  de	  Maat	  
aanwezig	  ,	  die	  het	  wedstrijd	  tenue	  heeft	  verzorgd	  

Na	  een	  lang	  traject	  van	  voorbereidingen	  
vertrok	  het	  Nederlands	  team	  met	  	  de	  4	  
Sparkers	  en	  coach	  Caro	  op	  21	  juli	  naar	  Los	  
Angeles.	  De	  opening	  in	  het	  Olympisch	  
stadion	  van	  LA	  werd	  opgesierd	  met	  vele	  
grootheden	  uit	  de	  Amerikaanse	  topsport	  
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en	  vele	  muzikale	  sterren	  en	  de	  Games	  werden	  geopend	  door	  Michelle	  Obama	  Na	  
vele	  spannende	  wedstrijden	  met	  vele	  voorrondes	  en	  kwalificatie	  wedstrijden	  	  
keerden	  onze	  Sparkers	  huiswaarts	  met	  vele	  medailles.	  

Naast	  deze	  2	  	  grote	  wedstrijden	  deden	  we	  natuurlijk	  ook	  nog	  mee	  aan	  de	  
competitie	  van	  ZW-‐Nederland	  in	  Bergen	  op	  Zoom	  en	  Terneuzen.	  Aan	  het	  eind	  van	  
de	  competitie	  was	  er	  van	  de	  8	  categorieën	  een	  eerste	  plaats	  in	  5	  categorieën	  voor	  
5	  SPARKERS.	  

Om	  het	  feestjaar	  echt	  te	  vieren,	  	  vertrokken	  we	  op	  13	  
september	  om	  09.00	  met	  het	  hele	  team	  naar	  de	  Beekse	  
Bergen	  met	  alle	  atleten	  van	  het	  team	  ouders,	  broertjes	  en	  
zusjes	  en	  niet	  te	  vergeten	  natuurlijk	  de	  trainers.	  Dit	  alles	  
werd	  mogelijk	  gemaakt	  door	  Communicatie	  bureau	  

MOVEON	  van	  Els	  Barendrecht,	  die	  de	  bus	  heeft	  geregeld	  en	  tevens	  een	  beker	  
lekkere	  koffie	  to	  go	  van	  DOPPIO	  .	  In	  de	  Beekse	  Bergen	  werd	  iedereen	  verrast	  
met	  een	  safari	  rondrit	  ,	  een	  patatje	  met	  snack,	  een	  pakje	  Sisi	  en	  een	  ijsje	  aan	  
geboden	  door	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fa	  de	  Ruiter	  &	  co	  	  

Na	  het	  clubkampioenschap	  bezochten	  we	  ook	  nog	  een	  wedstrijd	  bij	  onze	  
Belgische	  vrienden	  van	  AV	  Lyra	  in	  Lier.	  

Het	  feestjaar	  zal	  op	  18	  december	  worden	  afgesloten	  met	  een	  gezellige	  avond	  
steengrillen	  en	  bowlen	  voor	  de	  leden	  en	  trainers	  van	  het	  G-‐team	  bij	  
bowlingcentrum	  Spijkenisse.	  

Dit	  jaar	  is	  mogelijk	  gemaakt	  door	  heel	  veel	  
sponsoren,	  deze	  willen	  van	  dan	  super	  
bedanken	  en	  nogmaals	  dankzij	  MOVEON,	  
zonder	  hun	  steun	  was	  dit	  niet	  mogelijk.	  

Het	  was	  voor	  ons	  een	  feestjaar,	  maar	  er	  zijn	  nog	  heel	  veel	  mensen	  en	  kinderen,	  
die	  dit	  niet	  kunnen	  zeggen	  en	  daarom	  hebben	  wij	  gemeend	  om	  tijdens	  dit	  
feestjaar	  een	  goed	  doel	  te	  steunen.	  Het	  goede	  doel,	  dat	  wij	  dit	  jaar	  steunen	  is.	  	  



 
 

 

     
  

                                        
 

Informatie over hoe kan ik Villa Joep steunen neem dan contact op met 

Henk Gaasbeek	  
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