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Groot succes van de 2e editie van het grootste 

online inclusief evenement in België.

Vrijdag 14 mei 2021 — Brussel – Special Olympics 

Belgium (SOB), de organisatie voor atleten met 

een verstandelijke beperking, organiseerde de 

tweede editie van de Special Olympics Belgium 

Virtuele Spelen. Dit grootste Belgische online 

evenement voor inclusiviteit werd gepresenteerd 

door Eline De Munck en David Antoine, en SOB-

atleten Lies Gielis en Rosalia Niedziela. 

Met 7906 deelnemers, zowel mensen met als 

zonder beperking, blikken ze terug op een geslaagd 

sportevenement. Ook onder andere voetballer 

Tom Pietermaat, basketbalspeler Domien Loubry, 

filmregisseur en quizpresentator Erik Van Looy en 

SOB-meter Tia Hellebaut staken de atleten een 

hart onder de riem. 

Wie de atleten ook wil steunen, kan het T-shirt van 

de Virtuele Spelen kopen in de gloednieuwe 

webshop van SOB.

Het Hemelvaartweekend vormt traditioneel hét 

sportieve hoogtepunt van het jaar voor meer dan 

3.400 – van de in totaal 20.000 – atleten met een 

verstandelijke beperking. Omdat er dit jaar 

opnieuw geen fysieke Nationale Spelen kunnen 

plaatsvinden, organiseerde Special Olympics 

Belgium voor het tweede jaar op rij 

het digitaal alternatief ‘de Special 

Olympics Belgium Virtuele Spelen’. 

Iedereen kon deelnemen aan het 

grootste gratis online evenement 

voor inclusiviteit in 11 verschil-

lende sportdisciplines (aangepaste 

fysieke en motorische activiteiten, 

atletiek, badminton, basketbal, 

bocce/petanque, gymnastiek, tafel-

tennis, tennis, voetbal, wielrennen en zwemmen). 

Voor ieder wat wils, ongeacht het niveau, 

beschikbare materiaal of tijd. Het belangrijkste was 

deelnemen, door te sporten of door het 

overwinningsgebaar, de ‘V’ van de Virtuele Spelen, 

uit te beelden en dit te delen op sociale media met 

de hashtag #VirtualGames2021. De ‘V’ leefde de 

voorbije dagen op het internet en zo kregen de 

atleten nog een laatste duwtje in de rug om er 

volledig voor te gaan vandaag.

7.906 enthousiastelingen, zowel SOB-atleten als 

unified partners (atleten zonder beperking), maar 

ook vrijwilligers, sponsors, families, coachen, 

vrienden en sympathisanten, hebben vandaag  

hun beste sportieve of aanmoedigende beentje 

voorgezet. Tijdens de online Openingsceremonie 

hielden Geena Lisa, Erik Van Looy, Domien Loubry 

en Tom Pietermaat een ware lofzang voor iedereen 

die vandaag van de partij was. SOB-meter Tia 

Hellebaut sportte samen met atlete Lies Gielis en 

de Special Flames en Devils, de nationale 

voetbalploegen van de organisatie, namen deel 

vanuit het oefencomplex van de Rode Duivels in 

Tubeke. Tenslotte maakten ook verschillende SOB-

clubs er een hele sportdag van. De Vlam van de 

Hoop, officiële vlam van de Spelen, werd op 

maandag aangestoken in gaststad Brussel en 

Manneken-Pis droeg die dag een sportieve outfit 

in SOB-kleuren.

“Ik ben zo blij om te zien dat onze Virtuele Spelen 

nog meer teweeg hebben gebracht dan vorig jaar, 

met maar liefst 7.906 deelnemers op één dag tijd 

en 1000 medailles verdeeld over heel België. Dit 

toont nog maar eens aan dat we allemaal nood 

7.906 deelnemers voor de Special Olympics Belgium Virtuele Spelen



hebben aan verbondenheid en interactie. De vele 

deelnemers zonder beperking zijn, met hun steun 

aan onze atleten, het mooiste bewijs van inclusie 

dat er bestaat,” vertelt een tevreden Zehra Sayin, 

CEO van Special Olympics Belgium.

Afterparty, echte medailles en SOB-webshop

Op dit moment wordt de Sluitingsceremonie live 

uitgezonden op de Facebook-pagina van SOB. De 

twee unified ambassadeur-duo’s namen de 

presentatie van de ceremonie op zich. De duo’s 

bestaan uit onderneemster en ex-

actrice/presentatrice Eline De Munck, Special 

atleet-ambassadeur Lies Gielis (Geel), de 

Franstalige tv- en radiopersoonlijkheid David 

Antoine en Rosalia Niedziela (La Louvière). DJ Jack 

Amai M’n Klak, beter bekend als Jamie Van 

Kerschaver uit Down The Road, staat voor het 2e 

jaar op rij achter zijn draaitafel op de afterparty. 

Nieuw deze editie zijn de echte medailles en 

de webshop. Iedereen kon er tijdens zijn of 

haar inschrijving voor kiezen om een medaille 

te ontvangen na de Spelen als aandenken aan 

de Virtuele Spelen. 

Via de gloednieuwe webshop is het officiële T-

shirt van de Virtuele Spelen alsook vele 

andere SOB-items te koop.

Noteer voor woensdag 13 tot en met 

vrijdag 15 oktober alvast in jullie agenda: 

allereerste editie van de Special Olympics 

Belgium Nationale Winterspelen in 

SnowWorld Landgraaf. Meer dan 300 

atleten en unified partners zullen er de 

competitie aangaan in de sportdisciplines 

snowboard, ski, snowshoeïng en floorball.


