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250  deelnemers  verwacht  op  12de  editie  van  het  G-‐voetbaltoernooi  op  campus  Parnas  
  

LO-‐STUDENTEN  ODISEE  ORGANISEREN  
VOETBALTOERNOOI  VOOR  MENSEN  MET  EEN  
BEPERKING  
  
Brussel,  23  februari  2016  -‐  Op  zaterdag  27  februari  organiseren  een  tiental  studenten  van  de  
lerarenopleiding  Lichamelijke  Opvoeding  van  de  hogeschool  Odisee,  campus  Parnas,  in  
samenwerking  met  sportvereniging  FriS,  op  campus  Parnas  in  Dilbeek  het  jaarlijkse  G-‐
voetbaltoernooi  voor  mensen  met  verstandelijke  beperking.  
  
De  Odisee-‐studenten  van  campus  Parnas  organiseren  het  G-‐voetbaltoernooi  in  samenwerking  met  
Friends  and  Scream  United,  of  FriS,  een  sportvereniging  voor  kinderen  en  volwassen  met  een  beperking  
in  Vlaams-‐Brabant  en  Brussel.  Het  toernooi  is  dan  ook  zo  afgestemd  dat  alle  deelnemers  kunnen  
genieten  van  hun  lievelingssport.  Van  9u00  tot  17u30  worden  er  wedstrijden  georganiseerd,  waarbij  
verschillende  ploegen  het  tegen  elkaar  opnemen.  Naast  de  wedstrijden  worden  er  randactiviteiten  
voorzien  en  dit  voor  zo’n  250  verwachte  deelnemers.  
  
de
12   editie  
e
Het  toernooi  is  reeds  aan  haar  12   editie  toe  en  gaat  zoals  elk  jaar  door  op  campus  Parnas  in  Dilbeek.  Op  
deze  campus  met  verschillende  sportzalen,  kunnen  er  een  groot  aantal  voetballers  met  een  beperking  er  
een  sportieve  dag  beleven.  Bovendien  biedt  het  G-‐voetbaltoernooi  ook  voor  de  studenten  LO-‐
Bewegingsrecreatie  een  bijzonder  leerrijke  ervaring  en  een  extra  kennismaking  met  de  doelgroep.  
Praktisch  
Ook  u  bent  uitgenodigd  om  een  kijkje  te  komen  nemen  op  het  G-‐voetbaltoernooi.  Gelieve  dan  uw  
aanwezigheid  te  bevestigen  bij  Christophe  Kindermans  via  christophe.kindermans@student.odisee.be  
of  0476/65.08.82.  
  
Beeldmateriaal  
Beeldmateriaal  volgt  maandag  na  afloop  van  het  toernooi.    
  
Over  Odisee  
Odisee  is  het  resultaat  van  de  fusie  tussen  de  Hogeschool-‐Universiteit  Brussel  (HUB)  en  KAHO  Sint-‐
Lieven.  Beide  instellingen  hebben  jarenlang  hun  stempel  gedrukt  op  het  Vlaams  hoger  onderwijs  en  met  
Odisee  bouwen  ze  samen  verder  op  hun  rijke  ervaring.  De  instelling  wil  state-‐of-‐the-‐art  onderwijs  
aanbieden  d.m.v.  een  integraal  talentbeleid  waarbij  superdiversiteit  en  een  verankering  in  het  werkveld  
speerpunten  zijn.  Odisee  biedt  25  bacheloropleidingen  in  zes  studiegebieden  (Lerarenopleiding,  
Sociaal-‐Agogisch  Werk,  Biotechniek,  Gezondheidszorg,  Bedrijfskunde  en  Technologie)  en  diverse  
vervolgopleidingen.  Voor  meer  info,  surf  naar  www.odisee.be.  
  
Contact  (niet  voor  publicatie)  
Christophe  Kindermans.  T:  0476/65.08.82,  E:  christophe.kindermans@student.odisee.be                                          
Anne  Dejonghe,  T:  02-‐609  88  67,  0478  460  445,  E:  anne.dejonghe@odisee.be  
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Filip  Clarisse,  Diensthoofd  Marketing  &  Communicatie  Odisee,  T:  02-‐210  12  27,  E:  
filip.clarisse@odisee.be  
Jesse  Huybrechts,  PR  consultant,  T:  02-‐686  06  50,  E:  jesse.h@artmedia-‐evokepr.be  
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