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Naar aanleiding van 100-jaar Belgisch Olympisch en Interfederaal comité 
(BOIC) organiseert Oosterzele de Olympische Straat op en rond het 
voetbalterrein van Landskouter.  
Een ploegentornooi met tal van olympische disciplines zal op 
zaterdagnamiddag 2 september 2006 worden aangeboden aan de inwoners 
van de gemeente. Zo kunnen zowel kinderen als volwassenen zich in een 
‘Olympische sfeer’ sportief uitleven. Het gaat over diverse 
atletiekdisciplines, volleybal, voetbal, basketbal, mountainbike, 
boogschieten en hockey. 

De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te activeren onder het moto ‘deelnemen is 
belangrijker dan winnen’. 
Naast een aandenken voor iedere deelnemer zal uiteraard het winnende 
team van het totaalklassement op het einde van de dag bekroond worden tot 
het Gouden Team met een schitterende prijs erbovenop.  
Het ganse gebeuren zal ingeleid worden door 
Gilbert De Rieck, ex-deelnemer aan de 
Olympische Spelen in 1960 en woonachtig te 
Scheldewindeke.  
 
 

Hoe inschrijven 
Stel zelf een ploeg samen met allemaal inwoners van groot Oosterzele. Het gemengd team 
moet evenwel bestaan uit 7 personen samengesteld uit minimum 3 kinderen (kids) tussen 8- 
en 14 jaar (°1992 – 1998), aangevuld met leeftijdsgenoten of oudere leden. 
Inschrijven kan enkel vóór vrijdag 25 augustus 2006 door: 
1/ de inschrijvingsstrook aan deze folder te bezorgen aan de gemeentelijke sportdienst, 
Sporthal De Kluize, Sportstraat, Oosterzele. 
2/ te mailen aan koen.beeckman@skynet.be  

Programma  
12u00  Aanmelding deelnemende ploegen 
13u00  Openingsceremonie  (voorstelling ploegen – aansteken vlam) 
13u30  Start Olympisch ploegentornooi : aanvang verschillende sportdisciplines  
19u00  Huldigingplechtigheid 
20u00  Slotapotheose (doven vlam) 



Sporten en reglementen 
De tegenstanders bij de ploegsporten worden via lottrekking vooraf bepaald. Het team krijgt 
na een rechtstreeks wedstrijdje met een tegenstander bij winst 3 punten, bij gelijkspel 1 punt, 
bij verlies 0 punten. Tijdens alle andere sportdisciplines zal aan het beste team op het einde 
van de dag evenveel punten worden toegekend als er ploegen zijn en verder afnemend tot 1 
punt aan de laatste ploeg (bv. zijn er 8 ploegen, dan krijgt de ploeg die wint, 8 punten, de 
tweede in de rangschikking 7 enz… de laatste 1 punt). Alle punten die per discipline werden 
verzameld worden opgeteld. De ploeg met de meeste punten is het GOUDEN TEAM. 
Iedere sportdiscipline wordt slechts éénmaal beoefend door elk team. Het team kiest welke 
leden deelnemen aan de discipline. Vervangingen gedurende de onderlinge wedstrijden zijn 
steeds mogelijk. 
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5 tegen 5 : 2 kids en 3 volwassenen 
op een voetbalterrein van 45m/25m 
15’ wedstrijd 
handbaldoelen 
����	����	
����	����	
����	����	
����	����	
����

5 tegen 5 : 2 kids en 3 volwassenen 
op klein straatplein 
15’ wedstrijd 
korfbaldoelen – kids mogen alleen door kids afgeblokt worden 
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5 tegen 5 : 2 kids en 3 volwassenen  
op klein straatplein 
15’ wedstrijd 
unihock  
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7 tegen 7 : 3 kids en 4 volwassenen 
op voetbalterrein 
15’ wedstrijd 
laag net – kids mogen bal vangen, gooien of schoppen 
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2 kids en 3 volwassenen  
parcours in bos van circa 1000m 
estafette – om ter snelst  
mountainbikes voor iedereen beschikbaar 
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3 kids en 2 volwassenen 
vanuit startblokken – 1 baan op voetbalterrein 
tijden worden samengeteld 
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2 kids en 3 volwassenen 
op mat  
elk 3 pogingen – beste worden samengeteld 
staande vertesprong 
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3 kids en 4 volwassenen 
naar blazoenen met initiatiehandbogen 
elk 3 pijlen/pezen – alle punten worden samengeteld 
kids kortere afstand 



Deelnameprijs 
De deelnameprijs bedraagt 2,� per persoon of 14,� per ploeg en dient vóór vrijdag 25 
augustus 2006 gestort te worden op rekeningnummer: 390-0231726-48, Olympische Straat, 
Aalmoezenijestraat, Landskouter met vermelding van de naam van het team. 
Bij aanmelding ter plaatse op de dag zelf, zal iedere deelnemer hiervoor in ruil een 
drankbonnetje ontvangen. 

Nuttige info 
- Er zullen maximum 20 teams worden toegelaten. Schrijf dus tijdig in. 
- Aanvang stipt om 13u. Wees op tijd ! 
- Iedereen is verzekerd. 
- Kledij : sportoutfit ! Hou daarbij rekening met de weersomstandigheden. 
- Eet- en drankmogelijkheden. 
- Douchemogelijkheden. 
- Hoofdprijs : elk teamlid ontvangt een waardebon voor één uur gratis gebruik van de 

sporthal te Oosterzele voor een sport naar keuze tijdens de vrije uren. 
- Aandenken voor alle deelnemers. 
- Een uitgebreid reglement van het Olympische Tornooi zal via e-mail worden 

opgestuurd naar de ploegkapitein. 
 

Contactpersonen 
Koen Beeckman    Geert Van Steenberge 
Tel./fax: 09/363.05.34   Tel. 09/362.37.96 
Gsm. 0495/22.20.62    Gsm. 0476/20.32.05 
e-mail: koen.beeckman@skynet.be   e-mail: Geert.VanSteenberge@telenet.be  
 
De vrijwillige werkgroep uit Landskouter (Patrick Van Damme, André Roegiers, Henk 
Destoop, Gilbert De Rieck, Geert Van Steenberge en Koen Beeckman) danken alvast de steun 
van de gemeentelijke sportdienst en sportraad, de politie, de lokale sportclubs en alle 
deelnemers.   
 

Inschrijvingsstrook 
 
Naam van de ploeg : ………………………………………………………………………… 
1/ Ploegkapitein: 

(Naam + voornaam) …………………………………………………………….. 
(Adres) ………………………………………………………………………….. 
(Geboortedatum)………………………………………………………………… 
(telefoonnmr.)…………………………………………………………………… 
(e-mail)………………………………………………………………………….. 

Teamleden: (Naam + voornaam, adres, geboortedatum) 
2/ ………………………………………………………………………………………………... 
3/ ………………………………………………………………………………………………... 
4/ ………………………………………………………………………………………………... 
5/ ………………………………………………………………………………………………... 
6/ ………………………………………………………………………………………………... 
7/ ………………………………………………………………………………………………... 
Deze strook vóór vrijdag 25 augustus 2006 afgeven aan de gemeentelijke sportdienst, Sporthal De Kluize, 

Sportstraat, Oosterzele of mailen naar koen.beeckman@skynet.be   
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