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EUROPESE TRANSPLANT AND DIALYSIS SPORTS CHAMPIONSHIPS 2022 
OXFORD, VERENIGD KONINKRIJK 
21 AUGUSTUS -28TH 2022 
 

Woord vooraf 
 
Deze week hebben we bericht ontvangen van het LOC over de ETDSC Oxford 2022. 
HET evenement voor alle getransplanteerden en mensen die aan de dialyse zijn. 
 
Voor het LOC zijn het spannende tijden geweest om het besluit te nemen deze kampioenschappen door 
te laten gaan. Covid-blijft een onzekere factor maar gelet op de huidige situatie en de ervaring van vorig 
jaar is de verwachting dat het virus in augustus minder actief zal zijn. (Wel moeten alle deelnemers een 
negatieve COVID-PCR hebben en verder zal er ter plaatse worden getest). En daarnaast; Op het 
moment dat de organisatie ja zegt, dan gaat ook de geldmeter lopen.  

Het LOC heeft er vertrouwen in en kijken uit naar een grote oranje delegatie vanuit Nederland. Ze kijken 
ook al uit naar een bezoek aan het Holland House.  
Een Holland house staat zeker op ons verlanglijstje. Het grootste team dat gebruik maakt van de logies 
mogelijkheden krijgt de beschikking over een gezamenlijke ruimte. Deze kunnen we dan inrichten als 
Holland House.  
 
Vanuit diverse hoeken hoor ik dat er bij ons grote interesse is in deelname. Het zou mooi zijn als we met 
de grootste delegatie ooit aan de ETDSC zouden kunnen deelnemen. 
In deze nieuwsbrief informatie over het programma, de kosten en andere belangrijke zaken. 
 
 

Algemene informatie 
Het programma is nu definitief. 
Er zijn van jullie zijde diverse vragen gekomen met betrekking tot de ETDSC. Vragen over logies, kosten, 
reizen, extra sporten etc. 
 
Deze vragen heb ik voorgelegd aan het LOC en daar hebben we antwoord op gehad. 
Via deze link vind je een document. Q&A ETDSC 2022. Daarin de vragen en de antwoorden. 
Heb je meer vragen of kun je het document niet openen, aarzel niet om met mij contact op te nemen. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19u5MO2gWh6EKpKhFJd8Lv0A_6AR6gzrlG2KvMsGtS54/edit?usp
=sharing  
 
Om een beeld te krijgen wie zou willen deelnemen en op welke onderdelen ontvangen jullie binnenkort 
een digitaal enquête formulier om dit aan te geven. Zo kunnen we het LOC ook voorzien van 
voorinformatie waar ze op kunnen anticiperen. 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19u5MO2gWh6EKpKhFJd8Lv0A_6AR6gzrlG2KvMsGtS54/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19u5MO2gWh6EKpKhFJd8Lv0A_6AR6gzrlG2KvMsGtS54/edit?usp=sharing
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Logies 
In verband met Covid geeft het LOC er de voorkeur aan dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken 

van de geboden logies mogelijkheden. Het is het veiligst als iedereen op één locatie blijft, omdat alle 

deelnemers voor aankomst een negatieve COVID-PCR moeten hebben gehad en verder ter plaatse 

moeten worden getest. 

Communicatie 
Algemene informatie met betrekking tot de ETDCS gaat via een algemene e-mail mail aan de sporters. Na 
aanmelding zullen de sporters en supporters specifieke informatie krijgen via een deelnemers informatie 
e-mail. Voor aanvang van het evenement zullen we ook een whatsappgroep aanmaken zodat we alle 
deelnemers snel kunnen bereiken. 
Verder is er informatie te vinden op de website en facebook pagina van TransFit en er is een facebook 
pagina aangemaakt voor ETDSC 2022 Team NL ( https://www.facebook.com/etdscteamnl ). Doel is zoveel 
mogelijk mensen te bereiken en zo aandacht te vragen voor orgaandonatie. Ook op de site van 
Transplantsport worden regelmatig updates gedeeld. https://transplantsport.org.uk  
 

Programma 

  

Dag/datum activiteit Sociale programma

sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 sport 5 Avond

wedstrijd Dart Badminton singles 10 pin bowling single medaille ceremonie

oefenen Zwemmen Tennis Golf DJ

wedstrijd Zwemmen Tennis singles 10 pin Bowling dubbels Golf medaille ceremonie

oefenen Volleybal Badminton Mama Mia Fancy Dress

wedstrijd 5 Km Run wielrennen timetrial Badminton doubles Volleybal Pétanque medaille ceremonie

oefenen Tafeltennis Voetbal  DJ

wedstrijd Wielrennen wegrace Pétanque Voetbal 6:6 Tafeltennis singles medaille ceremonie

oefenen Atletiek DJ

wedstrijd Atletiek Tennis dubbels Tafeltennis dubbels medaille ceremonie

oefenen squash 007 avond

wedstrijd Atletiek Squash Sluitings- ceremonie

Gala Ball Radley College

zondag 28 augustus 2022 vertrek naar huis

Programma ETDSC Oxford 21-28 augustus 2022

zaterdag 27 augustus 2022

Optie om dag eerder aan 
te komen

Aankomst in Oxford en 
registratie

zondag 21 augustus 2022

zaterdag 20 augustus 2022

15:00 uur: Parade door Oxford; 
16:00 uur: Openings-ceremonie; 
17:00 uur: Boottocht over de 
Theems naar Radley

Sporten

vrijdag 26 augustus 2022

donderdag 25 augustus 2022

woensdag 24 augustus 2022

dinsdag 23 augustus 2022

maandag 22 augustus 2022

https://www.facebook.com/etdscteamnl
https://transplantsport.org.uk/
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Tarieven 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving 
De registratie start in april 2022 
Informatie daarover zal in maart/april bekend worden gemaakt. 
 
 
Veel succes met de voorbereidingen. 

Jan Folkers 
folkers@sportentransplantatie.nl 
Landenvertegenwoordiger ETDSF / Teammanager ETDSC 

 
 
 
 
 
 

Registratie mogelijkheden Britse Pond in €uro (indicatief)

* Full Package 695,00£                             824,55€                              

1 dag 145,00£                             172,03€                              

2 dagen 250,00£                             296,60€                              

3 dagen 375,00£                             444,90€                              

Per dag (excl. Maaltijden) 55,00£                               65,25€                                

Overige tarieven  

Kosten openingsecremonie 25,00£                               29,66€                                

Ticket Gala-bal 50,00£                               59,32€                                

Het 1, 2 en 3 daags pakket bevat ontbijt, lunchpakket, diner, ETDSF bijdrage en deelname aan

alle sportevenementen. 

De registratie wordt mogelijk in april 2022

** Alle bedragen worden gefactureerd in Britse Pond (£). De bedragen in € zijn indicatief en afhankelijk van de dagkoers

Aan de in euro vermelde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden!

koers d.d. 10-2-2022 1,1864  

Tarieven ETDSC Oxford 2022

Voor de openingsceremonie en het gala bal moeten bij het 1, 2 en 3 daags pakket apart ticket gekocht worden!

Kosten voor deelname per dag indien je geen  gebruik maakt van de logies mogelijkheden

* Het Full Package arrangement omvat :8 overnachtingen van 20 - 27 augustus 

ontbijt, lunchpakket, diner, ETDSF bijdrage, tickets openingsceremonie en gala-bal en deelname 

aan alle sport- en sociale evenementen.

mailto:folkers@sportentransplantatie.nl

