Special Olympics 2022
Mede mogelijk gemaakt door sponsoring van

Tijdens het weekend van 10 tot en met 12 juni van dit jaar
heeft ons waterbasketbalteam mogen deelnemen aan de Special Olympics.
Het is een bijzonder sportweekend geworden.
Succesvol in de opbrengst van de behaalde medailles maar zeker ook in de
verbinding van het team.
We zijn het weekend gestart bij het uitzwaai-moment in Wijchen. Hier
werden de teams uit Nijmegen en omgeving uitgezwaaid.
Daarna begon de reis naar Den Ham waar wij ons verblijf hadden op zo’n 15 minuten afstand van het zwembad waar alle wedstrijden gezwommen werden.
Maar eerst hebben we ons klaargemaakt voor de officiële
openingsceremonie met het ontsteken van het Olympisch vuur.

Het openingsfestijn gaf ook de gelegenheid om veeeeeel mensen te
ontmoeten en ook een paar bijzondere ontmoetingen….. Kjelt Nuys, Mark
Tuitert, Greory Sedoc maar ook Mr. Pieter van Vollenhoven…..

Na zo’n opening was de motivatie nog groter om de beste tijd te zwemmen.
Iedereen heeft zijn eigen afstand gezwommen en daarnaast hadden we ook
nog een team voor de estafette.
Een “samen uit, samen thuis” mentaliteit maakt dat iedereen elkaar
aanmoedigt te presteren naar beste kunnen.

Omdat de boog niet steeds gespannen kan staan is er ook tijd voor
ontspanning.

Op zondag heeft iedereen kei hard gezwommen in de diverse finales en met
een fantastisch resultaat!
Na het zwemmen was het wachten tot alle resultaten waren doorgerekend en
de prijsuitreikingen konden beginnen.

Na alle prijzen te hebben ontvangen hebben we afgerond met een
nabeschouwing van het hele weekend.
We kunnen concluderen dat iedereen heel enthousiast was en graag de
volgende keer weer mee gaat!!!
Dus op naar 2024 in Tilburg.

Het waterbasketbalteam van Aqua Novio ’94 dankt jullie voor de
betrokkenheid bij ons team en het mede mogelijk maken van zo’n
fantastische ervaring voor alle deelnemers.

Zijn jullie er ook weer bij in 2024? Wij zouden het super vinden!!

