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

ETDSC OXFORD 2022 
De Europese Transplant- and Dialysis sports championships werden voor het eerst gehouden in Athene in 
2000 en zijn vervolgens tweejaarlijks gehouden in 9 verschillende Europese landen. We zijn verheugd dat 
de Europese Spelen voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk worden gehouden, met Oxford als gastheer 
van het evenement. 
De kampioenschappen bestaan uit een week van multi-sport competitie tussen orgaangetransplanteerden 
en nierdialysepatiënten uit meer dan 25 landen uit heel Europa. Het evenement is vergelijkbaar met de 
paralympische- of Invictus Games. De organisatie verwacht dat meer dan 400 deelnemers aanwezig 
zullen zijn in Oxford. Het evenement is een geweldige kans om de enorme voordelen van orgaandonatie 
en de indrukwekkende levensreddende impact van orgaantransplantatie te promoten. We hopen het 
evenement te gebruiken om wat media-aandacht te creëren. Deze kampioenschappen zullen van 
onschatbare waarde zijn om ontvangers van transplantaties en dialysepatiënten te helpen weer 
sociaalactief te worden en bieden een waardevol doel voor de komende 11 maanden. De 
kampioenschappen beginnen op zondag 21 augustus 2022 met een parade door de middeleeuwse stad 
Oxford voorafgaand aan de openingsceremonie in The Sheldonian Theatre. 

DEELNAME ALGEMEEN 
De kampioenschappen staan open voor alle ontvangers van orgaantransplantaties en 
nierdialysepatiënten. 
Iedereen die lid is van Stichting Sport en Transplantatie en aan alle financiële verplichtingen heeft 
voldaan, kan zich voor deze kampioenschappen inschrijven. Er wordt niet geselecteerd! Sporters moeten 
wel voldoende niveau hebben om competitief deel te kunnen nemen aan de sport waaraan zij willen 
uitkomen. Iedereen dient de regels van de sport te kennen en voor dit evenement te trainen. Dat kan 
individueel of bij een van de TransFit trainingen. 
Er wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor de volledige 7 dagen van de 
kampioenschappen, of u kunt voor een kortere periode boeken voor de dagen dat u deelneemt. Dit 
afhankelijk van het aantal sporten waaraan u wilt deelnemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om een dag 
eerder te arriveren. Daar zijn dan wel extra kosten aan verbonden. 

ACCOMMODATIE & CATERING 
Het LOC streeft ernaar een Games Athletes Village te creëren op de Radley College Campus. Er zijn 12 
aparte huizen met ieder 50 eenpersoons studeerkamers. Elke kamer heeft een standaard eenpersoonsbed 
en een wastafel. Toiletten worden gedeeld en er zijn meerdere individuele douchecabines op elke 
verdieping. In de gemeenschappelijke ruimtes zullen COVID-reinigingsvoorzorgsmaatregelen worden 
getroffen. Elk huis heeft een grote gemeenschappelijke ruimte met pooltafel / tafeltennistafel / tv / 
kitchenette en banken, evenals een klein basketbalveld. 
 
Het streven is naar een indeling met land- / regiowoningen. 
Grotere teams zouden een heel huis kunnen krijgen. 
Kleinere teams zouden 1 of 2 verdiepingen van een gedeeld huis krijgen. 
Er is accommodatie tot 650 personen 
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ETEN IN DE SFEREN VAN HARRY POTTER 
Het keukenpersoneel van Radley College biedt 
volpension tijdens uw verblijf, of het nu de hele 
week is of 2-3 dagen. Dit is inclusief ontbijt in de 
Eetzaal; lunchpakket en diner in de Eetzaal. 
Er zal ook een koffiebar zijn die overdag geopend 
is voor drankjes en snacks en elke avond 
barfaciliteiten. 
 
 
 
 

SPORTFACILITEITEN 
Radley heeft op eigen terrein meerdere sportfaciliteiten van goede kwaliteit die de hele week  
beschikbaar zijn. De faciliteiten omvatten:  

• Nieuw aangelegde buiten tennisbanen 
• Sporthal voor Badminton / Tafeltennis 
• Barker Gym voor tafeltennis 
• Astro Turf Voetbalvelden 
• Atletiekbaan (vorig jaar opnieuw aangelegd) 
• 4 squashbanen 
• Zwembad met duikbad 
• 9 holes golfbaan 
• Sportschool 
• Echte tennisbaan: (Een proefsessie kan geregeld worden) 
• Schietbaan: (Een proefsessie kan geregeld worden) 
• Roeitank/bak: (Een proefsessie kan geregeld worden) 

Omdat Radley al deze faciliteiten op eigen terrein heeft zullen de meeste sportevenementen hier 
plaatsvinden. 
 
Evenementen die buiten het terrein plaatsvinden:  

• Fietsen bij Blenheim Palace Estate 
• Minimarathon van 5 km op Blenheim Palace Estate 
• Petanque ook bij Blenheim Palace 
• 10 pin bowling bij Hollywood Bowl Oxford 
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OPENINGSCEREMONIE 
Er zal een parade van atleten zijn op zondagmiddag 21 
augustus door het middeleeuwse centrum van Oxford, geleid 
door een band, die naar het historische Sheldonian Theatre 
zal gaan dat tevens de locatie zal zijn voor de 
openingsceremonie. Het is de ceremoniële hal van de 
universiteit van Oxford en werd gebouwd in 1664, ontworpen 
door Sir Christopher Wren, die de St Paul's Cathedral in 
Londen ook ontwierp. 

Gepland staat een viering van de transplantatie met een 
Oxford-twist, inclusief een nieuw lied, een in opdracht 
gemaakte dansroutine, een vleugje Shakespeare en muziek 
om de formele opening van de kampioenschappen te 
begeleiden. 

Na de openingsceremonie keren we terug naar Radley per plezierboot met volledige bar en 
entertainment. Het diner is in de Dining Hall in Radley. 

 

WEEKACTIVITEITEN 
Het LOC streeft ernaar om iedereen elke avond na het diner bij elkaar te krijgen voor een ceremonie voor 
de uitreiking van de medailles van de dag in het theater met 400 zitplaatsen in Radley. Dit geeft alle 
teams de kans om het succes van hun teamleden te vieren. Bij evenementen met een zeer groot aantal 
medaille-uitreikingen zal een deel op het evenement worden gepresenteerd en een paar 's avonds. 

Na de viering is er een scala aan activiteiten op verschillende avonden:  

• Filmavond b.v. meezingen Mamma Mia 
• Disco 
• Verkleedavond 
• Club voor jeugdige deelnemers  

GALA BAL 
Op de laatste avond is er een feestelijk galabal naar het voorbeeld van een Oxford University College 
Ball. Dit volgt op de sluitingsceremonie in het Theater. Het bal zal bestaan uit verschillende soorten food 
stations; papieren casino; live band en disco en eventueel kermisattracties. 
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MEDISCHE FACILITEITEN: 
Er is een medische kliniek in Radley die we zullen gebruiken voor een dagelijkse medische kliniekdienst 
bij kleine medische problemen. We zullen ook een beperkte apotheek op voorraad hebben. 

Het Oxford University Hospital ligt op 12 km van Radley en biedt alle belangrijke medische diensten en is 
een regionaal traumacentrum. Het ziekenhuis heeft een gespecialiseerde transplantatie-eenheid die meer 
dan 300 transplantaties per jaar uitvoert; nier; alvleesklier; eilandjes van Langerhans , beenmerg, stamcel 
en dunne darm. Er is een grote cardiale- en cardio thoracale chirurgische afdeling en een afdeling 
hepatologie. 

Dialysefaciliteiten zullen worden gebruikt voor de kampioenschappen in het Oxford University Hospital, 
waar 30 extra dialyseruimtes beschikbaar zijn gesteld voor maximaal 90 behandelingen gedurende de 
week. 

De organisatie is bezig met de verkenning  van First Responder Units. Die worden ingezet bij Radley en 
op grote externe evenementen zoals de wieler- en minimarathon. Deze eenheden zullen indien nodig 
eerste hulp verlenen en reanimatie totdat de ambulancediensten arriveren. De First Responder Teams zijn 
volledig opgeleide gezondheidswerkers met alle apparatuur die nodig is voor spoedeisende behandeling 
en ondersteuning. 

 

DAG TRIPS: 
Radley ligt op buslijn 35 naar Oxford - reistijd ongeveer 20 minuten. De bushalte bevindt zich direct 
buiten de poorten van het College. Bovendien is er, op 15 minuten lopen van het College, Radley Railway 
Station waar per uur 2 treinen naar Oxford (9 minuten) en meerdere treinen per dag naar London 
Paddington vertrekken. (reistijd ongeveer 60-75 minuten). 
 
Het is heel gemakkelijk om een dag naar Londen te reizen, evenals naar Oxford en Blenheim Palace. 
Het LOC organiseert via een reisbureau een selectie van dagtochten. 
 

Het voorzitterschap van het LOC is in handen van: 
Dr. Paul Harden FRCP 
Consultant transplantatie arts, Oxford University NHS Trust 
 
Voorzitter van Transplant Sport en het organisatiecomité (LOC) 
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SET EN ETDSC 
Stichting Sport en Transplantatie (SET)  is lid van de ETDSF. Deelname aan de ETDSC kan uitsluitend via 
SET georganiseerd worden. Informatie over de ETDSC verloopt via de Website van Sport en 
Transplantatie / Transfit, de Sociale Media en via nieuwsbrieven vanuit Sport en Transplantatie 
 
Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat de  ETDSC 2022 in Oxford 
door zal gaan. De onzekere factor is en blijft hoe het Covid virus zich ontwikkeld. Maar gelet op de 
periode (augustus)  en hoe de situatie dit jaar rond die tijd was heeft men er vertrouwen in. 
 
De kampioenschappen worden gehouden in de ambiance van het middeleeuwse Oxford. De thuisbasis is 
van de prestigieuze universiteit van Oxford bekend van o.a. de sportieve ontmoetingen in diverse sporten  
met de andere Universiteit van Cambridge. De eetzaal waar we dagelijks zullen zijn is bekend van o.a. de 
Harry Potter films. Deze zaal heeft namelijk model gestaan voor de great Hall. 
 
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een 7 daags full package arrangement.  De verwachte kosten 
daarvan zijn € 850,00 - € 900,00 p.p. ( Afhankelijk van de sponsoring die nog binnenkomt kan dit nog 
naar beneden worden bijgesteld). Voor het afsluitende Gala bal wordt 50€ extra gevraagd.  
 
Het is ook mogelijk om al een dag eerder, op zaterdag,  te komen. Daarvoor worden dan wel extra kosten 
berekend. Als je geen full arrangement wilt dan kun je ook per dag reserveren. 
 
De definitieve kosten zullen in januari 2022 bekend worden gemaakt. Wat dan de kosten zullen zijn voor 
een enkele overnachting en voor de supporters is nog niet bekend. Ook dat zal in januari bekend worden 
gemaakt. 
 
Het definitieve programma zal eveneens in januari 2022 bekend worden gemaakt. In bijgaande tabel is 
het voorlopige programma te vinden. 
 
De inschrijvingen starten in maart/april 2022. 

VERVOER: 
Alle sporters en supporters reizen op eigen gelegenheid naar Oxford 
Oxford is te bereiken via de diverse Londense vliegvelden en treinstations. Van daaruit reist men verder 
met trein of bus naar Oxford. 
Vanuit Nederland per vliegtuig, boot, trein of auto. 
Let op. De verbinding van Budget vliegmaatschappijen is niet optimaal! 

KLEDING: 
We proberen via sponsoring uniforme presentatie kleding te krijgen. Lukt dat niet dan zullen de sporters 
zelf kleding moeten aanschaffen of lenen als dat mogelijk is. Voor de sporten zelf beschikken alle 
sporters over hun eigen kleding. Informatie hierover volgt later. 

VERANTWOORDELIJK BINNEN SET:  
Jan Folkers 
Landenvertegenwoordiger ETDSF en Teammanager ETDSC 
folkers@sportentransplantatie.nl 
 
Om het LOC niet onnodig te belasten kan het contact met het LOC uitsluitend plaatsvinden via de 
teammanager. Indien er vragen zijn, aarzel dan niet die te stellen.  

mailto:folkers@sportentransplantatie.nl
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VOORLOPIGE PLANNING 
 

 

activiteit 1 activiteit 2 activiteit 3 sport 1 sport 2 sport 3 sport 4

Event

Training

Event Dart Badminton
10 pin 

bowling 
single

Training Zwemmen Tennis

Event Zwemmen Tennis
10 pin 

Bowling 
dubbels

Training Golf Badminton Volleybal

Event
5 Km 

Roadrace
Golf Badminton Volleybal

Training Wielrennen Petanque Voetbal Tafeltennis

Event Wielrennen Petanque Voetbal 6:6 Tafeltennis

Training Atletiek Tennis

Event Atletiek
Tennis 

dubbels
Tafeltennis 

dubbels

Training squash

Atletiek Squash
Sluitings-

ceremonie
Gala diner

zondag 28 augustus 2022 vertrek naar huis

maandag 22 augustus 2022

dinsdag 23 augustus 2022

woensdag 24 augustus 2022

donderdag 25 augustus 2022

vrijdag 26 augustus 2022

zaterdag 27 augustus 2022

Dag/datum | activiteit Algemeen Sport

zaterdag 20 augustus 2022
Optie om dag 
eerder aan te 

komen

zondag 21 augustus 2022
Aankomst in 

Oxford

Parade door de 
Middeleeuwse 

straten van Oxford

Openings-
ceremonie in het 

historische 
Sheldonian 

Theatre


