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ETDSC 2022 Oxford UK 
21-28 augustus 2022 
 
 
Beste Sporters. 

 

Hierbij doe ik jullie de meest recente informatie van het LOC van de ETDSC in Oxford toekomen. 

Het registratieplatform is online gezet. Hieronder vind je de link naar de registratiepagina. Ik heb mij 

daar zo goed mogelijk in verdiept. Het lijkt redelijk eenvoudig maar kost wel even tijd. Loop je vast, 

laat me dit dan weten. Ik kan je dan waarschijnlijk verder helpen. 

 

1) De ETDSC wordt door het LOC ETDG genoemd. Dat is de oude naam die het LOC blijkbaar 

voor deze kampioenschappen blijft gebruiken.?! 

2) In bijgaande documenten zit 

a. Een presentatie met actuele informatie over diverse zaken. Lees die goed door 

b. Een document hoe de registratie verloopt 

i. Via deze link www.gmsportal.net/Live/Login.aspx?ESID=39 kun je je 

aanmelden als lid van Transplant sport. ( ZIE TEKST ONDER IV) 

ii. Je voert daar je persoonlijke gegevens in 

iii. Aanklikken dat je deelneemt aan de ETDG 

iv. Je ontvangt ook een mail van etg@gmsadmin.net . Daarmee kun je je 

aangeven welk pakket je neemt, welke sport je doet, aankomst tijden etc. Als 

alle vragen die gemerkt zijn met een * zijn ingevuld, dan kun je het formulier 

insturen. Tussentijds kun je de gegevens opslaan en later aanpassen. Door 

opnieuw aan te passen. Na het definitief insturen is wijzigen niet meer 

mogelijk. Als je iets wilt wijzigen en je kunt niet meer inloggen, neem dan 

contact met mij op. Waarschijnlijk kan ik nog wel aanpassingen doen en 

anders zorg ik voor een oplossing. 

v. Je ontvangt een mail van office@transplantsport.org.uk met een loginnaam 

en wachtwoord. (Dat kan 24 uur of langer duren) Daarmee kun je inloggen 

en de medische gegevens invoeren.  

Het invoeren van de medische gegevens is op een extra beveiligde site die gelinkt is aan Transplant 

Sport. Vandaar dat je moet aanmelden als lid. Als er gevraagd wordt wie de medische 

contactpersoon is dan vul je daar Paul Harden in als zijnde de arts van het LOC.  

 

http://www.gmsportal.net/Live/Login.aspx?ESID=39
mailto:office@transplantsport.org.uk
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De registratie kan tot 20 juni a.s. Zodra je de formulieren volledig online hebt ingevuld dan kun je die 

insturen. Het verzoek ik dit eerder te doen zodat er correctie mogelijk zijn en de betaling door de 

penningmeester van SET op tijd kan geschieden. 

Je krijgt dan bericht van de kosten. Het bedrag dat je ziet is in Engelse Pond. Het bedrag word door 

de penningmeester omgerekend in EUROS en verhoogd met transactiekosten. Voor het totale bedrag 

ontvang je een factuur van de penningmeester van Stichting sport en transplantatie. Betaal die 

direct. Dat voorkomt problemen achteraf. Niet betaald op de 20e juni is automatisch annulering van 

deelname! 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het programma zijn: 

Virtuele Triatlon 

Vanwege de Virtual Triatlon is de 5km run verplaatst naar dinsdag! Je kunt je op dit moment nog niet 

aanmelden voor de virtual triatlon. Vul in ieder geval de individuele sporten is. Later zal bekend 

worden gemaakt hoe e.e.a zal verlopen. 

Golf 

De oefendag voor Golf op maandag wordt een wedstrijd voor doubles. Wij hebben voorstellen 

gedaan hoe we dit willen organiseren. Omdat misschien niet iedereen aan de wedstrijd wil 

deelnemen blijft de mogelijkheid aanwezig om te oefenen. Dat kan dan voor de wedstrijd aan te 

lopen. Dat kun je nog niet bij de aanmelding invullen. Dat zal later nog een mail over verstuurd 

worden. 

Er zijn beperkt golfbuggy’s beschikbaar. Mogelijk moeten die gehuurd worden maar dat zal extra 

kosten met zich meebrengen voor de sporters. Ook wordt gedacht aan de inzet van caddies. Ook 

hierover volgt later informatie. 

Wielrennen 

Bij het wielrennen zijn de afstanden ook gewijzigd. Dat is al met de wielrenners gedeeld. De 

wegwedstrijd wordt 28km ( 4 rondes) en de timetrial 14 km (2 rondes).  

Ik heb gevraagd of het LOC de sportregels die tijdens de kampioenschappen wordt gebruikt ergens 

gepubliceerd kan worden zodat iedereen daar kennis van kan nemen. 

Mocht je verder vragen hebben, mail ze aan mij door Ik beantwoord die dan ZSM 

Ik wens iedereen veel succes bij de voorbereidingen. 

Jan Folkers 

Teammanager ETDSC 2022 

folkers@sportentransplantatie.nl  
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