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Atleten Blijdorp trainen op droomveld
dankzij Special Olympics Courts of
Dreams-campagne

Een droomveld om op te trainen. Daar beschikken sinds vrijdag de Special
Olympics-atleten van Blijdorp in Buggenhout over. Het veld kon gerealiseerd worden
dankzij de ‘Courts of Dreams’-campagne. “Nu kunnen we blijven volleyballen in onze
bubbel én op een echt veld”, klinkt het enthousiast.
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Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking,
lanceerde in november de ‘Special Olympics Courts of Dreams’-campagne. Het grote
publiek werd daarbij opgeroepen om sporttegels te doneren om zo minstens 75
sportvelden te kunnen aanleggen bij Special Olympics-clubs en -instellingen. “Zo kunnen
de atleten toch blijven sporten en bewegen in deze coronacrisis, ook al mag SOB
momenteel geen sportactiviteiten organiseren”, zegt Zehra Sayin, CEO van SOB.

Blijdorp Buggenhout is één van de eerste twee clubs waar dankzij de actie een
droomsportveld kon aangelegd worden. De atleten organiseerden er bij wijze van
officiële opening vrijdag een open training en toonden hun enthousiasme bij een partij
volleybal. Het nieuwe sportveld van 16 op 9 meter komt er alleszins super van pas, zeker
nu door de coronacrisis sportactiviteiten geen evidentie zijn. “Niet meer kunnen bewegen
met de andere atleten viel me erg zwaar”, getuigt Yenzo De Coster, atleet bij Blijdorp. “Ik
heb sport nodig om gelukkig te zijn en dankzij dit nieuwe veld kunnen we dit nu ook
blijven doen.”

Het droomveld kan niet alleen voor volleybal, maar ook voor alle andere mogelijke
sportdisciplines gebruikt worden. De ‘Special Olympics Courts of Dreams’-campagne
loopt nog minstens tot juni dit jaar. Zolang Special Olympics Belgium geen fysieke
activiteiten mag organiseren, blijven de velden liggen bij de clubs. “Hoe meer sporttegels
gedoneerd worden, hoe meer sportvelden we kunnen installeren en hoe meer atleten
zonder zorgen kunnen blijven sporten”, zegt Zehra Sayin. “Later zullen de tegels
hergebruikt worden op onze sportieve bijeenkomsten.”
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Een tegel sponsoren kost 6,50 per stuk. Het doel is om 1 miljoen sporttegels te
verkopen, goed voor 62.500 vierkante meter sportveld. 
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