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INFO BULLETIN WTG 2023 - 01 

04 oktober 2021 

 

 

Beste Sporter, 

De 23e World Transplant Games worden gehouden van 15 tot 21 april 2023 in Perth Australië. 

Op weg naar deze WTG zullen we regelmatig een info bulletin sturen met de informatie die je 

nodig hebt om je voor te bereiden. Klik aan het einde op de link als je wil deelnemen in 2023. 

 In dit eerste bulletin vind je vijf onderwerpen: 

 Sportinformatie WTG 2023  

Informatie over kosten WTG 2023  

Algemene informatie over Perth 

Informatie over deelnemen WTG 2023  

Initiële aanmelding deelname WTG2023 

 

Sport Informatie WTG 2023 

Bij sporten op de WTG is en blijft het deelnemen voorop staan. Echter de afgelopen jaren is 

het niveau behoorlijk gestegen. Als je goed mee wilt doen in competities of mee wil doen voor 

de medailles zul je goed voorbereid moet zijn. Dit is vooral het geval in de leeftijdsgroepen 18-

29, 40-49, 50-59 en 60-69.  

Je kunt in Perth aan verschillende sporten deelnemen. Er zijn al een aantal bijzonderheden te 

melden: 

- Triatlon is een nieuwe sport en wordt in een sprint vorm gehouden, 500 meter zwemmen, 

20 km wielrennen en 5 km hardlopen. Het zwemmen gebeurt in een meer nabij Perth, 

wielrennen en hardlopen is rondom het meer.  

 

- Het zwemmen is veranderd in series waarbij op tijd wordt ingedeeld. Dit is gedaan om het 

programma uitvoerbaar te houden. De winnaar in een leeftijdsgroep wordt bepaald op 

basis van de gezwommen tijd. (Time-declared-winner in plaats van Heat-declared-winner) 

 

- Sportmateriaal is voor sommige sporten lastig en kostbaar om mee te nemen. Er zullen 

mogelijkheden zijn om materiaal, zoals fietsen en golfsets, te huren. 

 

- Er zijn twee demo sporten; Lawn Bowls (een typisch Engelse sport) en 6-a-side voetbal. 

(Net zoals in Newcastle, als promotie voor een volwaardig WTGF Voetbaltoernooi)  
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- De sporten vinden allemaal in en rondom Perth plaats op de onderstaande plaatsen 

(venues). Je kunt ze op internet opzoeken. 

Sport Venue 

5.000 meter Road-race en community Run Kings Park 

Atletiek WA Athletics Centre 

Badminton Gold Netball Centre 

Basketbal Bendat Basketball Centre 

Bowling Superbowl (two centres) 

Darts HBF stadium 

Golf Wembley Golf Course 

Lawn Bowl     Osborne Park Bowls Club 

Petanque HBF stadium 

Squash Squashworld, Mirrabooke 

Tafeltennis Bendat Basketball Centre 

Tennis State Tennis Centre 

Triatlon Champion Lake, Regatta Centre 

Voetbal (6 x6) UWA Sports Fields 

Volleybal Bendat Basketball Centre 

Wielrennen Champion Lake, Regatta Centre 

Zwemmen HBF Stadium Olympic pool 

Kosten WTG 2023 

De kosten voor deelname aan de WTG bestaan uit drie hoofdonderdelen:  

• Deelname-fee  

• Hotelkosten 

• Vliegreis.  

Vanuit de stichting Sport en Transplantatie ondersteunen we de deelname. Daarover kunnen 

we je nu het volgende melden: 

Deelname Fee 

De deelname fee is inclusief sporten, deelname transport en deelname aan de drie speciale 

events: Opening Ceremony, Cultural evening en Gala dinner. Hotel en verblijfkosten zitten daar 

niet bij (dat was bij eerder WTG’s wel). 

Type Early Bird  Normaal 

Volwassen Deelnemer $ 600 $ 630 

Volwassen Supporter $ 480 $ 504 

Jeugd Deelnemer (13 - 17 jaar) $ 480 $ 504 

Jeugd Supporter (13 - 17 jaar) $ 384 $ 408 

Jeugd Deelnemer (4 -12 jaar) $ 300 $ 315 

Jeugd Supporter (4 - 12 jaar) $ 240 $ 255 
Kosten zijn in US dollar, de koers is nu 0,85 Eurocent per dollar, maar dat kan variëren. 
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Als er familie of bekenden meegaan en zij zijn een ‘levende’ donor van een nier, lever of stamcel 

dan kunnen zij deelnemen aan vijf speciale onderdelen (5 km hardlopen, 50 meter vrij slag 

zwemmen en een atletiek driekamp: 100 meter, balwerpen en verspringen). Als zij willen 

meedoen kunnen zij zich ook als supporter aanmelden (hoeft dus niet als deelnemer) 

Hotelkosten 

Je boekt in Perth hotels per nacht, waarbij je uit moet gaan van 8, 9 of 10 nachten. Onze 

voorkeur, afhankelijk van de keuze van de deelnemers, is om als groep bij elkaar te verblijven. 

Je betaalt per hotelkamer en in beginsel verblijf je dan met een teamgenoot op de kamer, 

tenzij je dat bij het inschrijven anders aangeeft. Er zijn twee type van hotelverblijf mogelijk. 

Hotel Type Kamer  Ontbijt (p.p.) 

3 * Hotel $ 80 - $ 90 $ 7 - $ 11 

4 * Hotel $ 126 - $ 140 $ 7 - $ 11 
Kosten zijn in US dollar. Als je met zijn tweeën op een kamer verblijft deel je de kosten. 

Het is mogelijk om zelfstandig hotels te boeken, maar wij raden dat vooralsnog af. 

Vliegreis 

De reis naar Perth in Australië duurt ongeveer 20 tot 28 uur afhankelijk van de route en het 

aantal tussenstops. Omdat je tegen de klok in reist arriveer je de volgende dag. Je moet je op 

vrijdag 14 april lokaal melden en wij gaan ervanuit dat je dan of dinsdag 11 of woensdag 12 

april moet vertrekken (je komt dan aan op woensdag 12 of donderdag 13 april).  

Op dit moment zijn de kosten voor een vliegreis nog niet te berekenen. (je kunt maximaal een 

jaar van te voren tickets boeken)  Op dit moment variëren de laagste prijzen van € 1.300 tot € 

1.750 per ticket.  

Wij proberen een groepsreis te organiseren en de prijs zo laag mogelijk te houden. 

In de enquête (waarvan de link verderop in dit bulletin staat) kun je aangeven of je met zo’n 

groepsreis mee zou willen of dat je de reiszelf gaat regelen. Je hoort daar begin volgend jaar 

meer over. 

Wat doet Sport en Transplantatie 

Wij zorgen voor een begeleidende staf, kleding en voorbereiding. Wij proberen de kosten 

daarvoor zo laag mogelijk te houden.  

Zoals je weet zijn de mogelijkheden voor sponsoring van verenigingen en stichtingen de laatste 

jaren lastiger geworden. Ga er daarom vanuit dat je de kosten van deelname, verblijf en 

vliegreis volledig zelf moet betalen. 

Wij zijn bezig met sponsoring en als de omvang van sponsoring dat mogelijk maakt dan geven 

we iedere deelnemer een korting op de deelname fee. Indien er voldoende sponsoring is zal 

dat in 2023 voor iedereen een gelijke, maar beperkte, bijdrage zijn. Zodra bekend geven we 

meer informatie over de mogelijkheden hiervan. 
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Zijn deze kosten niet uit eigen middelen te betalen, dan adviseren wij om als team of als 

individu sponsering te zoeken. Let op dat je bij individuele sponsoring niet zomaar afspraken 

over shirt of andere reclame kunt maken. Neem daarvoor altijd eerst contact met de 

sportcoördinator op. We zullen binnenkort over reclame uitingen nadere informatie 

verstrekken. 

Ga ervan uit dat je kosten volledig zelf moet betalen en dat een bijdrage een meevaller is 

 

Algemene Informatie Australië en Perth 
 

Paspoort en Visa 

Om naar Australië te reizen is een geldig paspoort nodig en is een visum verplicht. Je paspoort 

moet op 15 april 2023 minimaal 6 maanden geldig zijn. CONTROLEER DAT deze week nog om 

onaangename verrassingen te voorkomen. Je kunt vanaf 3 maanden voor vertrek een Visum 

aanvragen. Je krijgt daarvoor van ons tegen die tijd informatie hoe je dat het beste kunt doen. 

Vaccinaties 

Wij gaan ervan uit dat je als getransplanteerde jezelf hebt laten vaccineren. We zijn een 

kwetsbare groep en het is bekend dat sommige getransplanteerden geen antistoffen 

aanmaken. Ook zijn de effecten van een 3e vaccinatie nog onduidelijk. De regels voor de COVID 

vaccinatie, de kans dat je in een vliegtuig wordt toegelaten zonder vaccinatie is echter klein. 

Hoe Australië omgaat met mensen zonder antistoffen zijn we aan het uitzoeken.  

Zonder vaccinatiebewijs is de kans groot dat je niet wordt toegelaten in Australië. 

Klimaat Perth 

Half april is het halverwege de herfst in Perth. De gemiddelde temperatuur is dan tussen de 15 

en 26 graden. De zon staat dan al wel wat lager, maar een goede bescherming tegen de zon 

blijft belangrijk. Australië ligt dichter bij de evenaar dan Nederland, dus de zon staat er hoger 

en is de UV straling daardoor sterker. 

 

Deelnemen aan de WTG 2023 
 

Om als getransplanteerde deel kunnen deelnemen moet je aan vier voorwaarden voldoen: 

1. Je moet op 15 april 2023 minimaal 1 jaar getransplanteerd zijn 

2. Je moet op 1 april 2023 stabiel zijn op medicatie 

3. Je arts moet via een medisch formulier aangeven dat je in staat bent om del te 

nemen (zie volgende punt D) 

4. Je moet minimaal 2 jaar contributie als Sporter-Wedstrijd hebben voldaan. 

We gaan ervan uit dat je jouw sport voldoende veilig kunt beoefenen, zodat je jezelf en 

anderen niet in gevaar brengt.  
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Inschrijven gaat in vier stappen, de eerste kun je vandaag zetten: 

A. Vul de enquête in via deze link voor INITIELE AANMELDING aan het eind van dit 

bulletin. (Deze enquête is niet verplicht, en het verplicht je ook tot niets, maar 

invullen maakt het ons mogelijk om jouw deelname goed voor te bereiden) 

 

B. Je kunt je vanaf 25 april 2022 aanmelden via een speciale site, de link daarvan 

volgt later. Als je voor 15 augustus aanmeldt dan maak je gebruik van het Early 

Bird tarief. Je moet dan voor 5 september 2022 de deelnamekosten voldaan 

hebben aan de stichting Sport en Transplantatie, zodat wij die tijdig aan de WTG 

2023 kunnen voldoen. (Deze data zijn indicatief, wij hebben bij de WTG om 

duidelijkheid gevraagd) 

 

C. Je kun tot uiterlijk 17 februari 2023 aanmelden voor het reguliere (normale) tarief. 

In dat geval moet je de deelnamekosten voldaan hebben voor 20 februari 2022 

hebben aan de stichting Sport en Transplantatie. 

 

D. Je moet vanaf 15 oktober 2022 via ons een medisch formulier opsturen om te kunnen 

deelnemen. Die formulieren moeten voor 17 februari 2023 zijn ontvangen. Details 

daarover volgen zodra deze bekend zijn. Houdt er rekening mee dat je arts het formulier 

moet ondertekenen.  

 

Initiële aanmelding WTG 20023 
 

Wij willen de deelname aan de WTG graag samen met jou goed voorbereiden. Om dat te 

kunnen doen vragen we je om voor 1 november 2021 de volgende enquete voor INITIELE 

AANMELDING in te vullen; 

 

https://www.survio.com/survey/d/O1P3E3T8M8A1S9X0O 

 

 

 

 

 

 


