


Beste contactpersoon,

Gefeliciteerd met het bereiken van Olympic Moves The School Final! Uit de ruim 100 regionale finales 
hebben ook dit jaar weer 6000 scholieren zich gekwalificeerd voor de landelijke finale, Olympic Moves 
The School Final. Jullie zullen tegen andere teams strijden voor het kampioenschap! Naast de strijd om 
het kampioenschap in de 18 verschillende sporten kunnen jullie die dag genieten van een geweldige 
opening- en sluitingshow met topsporters en artiesten. We wensen jullie veel succes en plezier bij 
Olympic Moves The School Final 2022!

Vorige week zijn de t-shirts voor Olympic Moves The School Final verstuurd. Hiermee is iedereen 
herkenbaar voor de organisatie en krijgen zij toegang tot het evenement. 

Wij vragen u de onderstaande informatie goed te lezen en de T-shirts op de dag zelf aan de deelnemers 
en begeleiding uit te reiken, bij voorkeur in de bus op weg naar Papendal.  

Met vriendelijke groet,

Het Olympic Moves Team



Alle deelnemers en begeleiders krijgen een Olympic Moves T-shirt. Wij verzoeken alle deelnemers en 
begeleiders om deze T-shirts bij aankomst op Papendal, op 10 juni, te dragen zodat zij herkenbaar zijn. U 
ontvangt twee verschillende T-shirts. 

De “blauw” T-shirts met “Coach” op de achterkant zijn voor de begeleiders, de groene T-shirts met 
“Athlete” voor de deelnemers. Tijdens de wedstrijden mag natuurlijk een eigen (school)tenue worden 
gedragen. 



Ook dit jaar hebben we weer de uitdaging om ruim zeventig bussen te parkeren, zodat iedereen naar de 
openingsceremonie op het evenemententerrein kan. Zodra de bus geparkeerd is, wordt iedereen vriendelijk 
verzocht meteen naar het Olympic Moves evenemententerrein te lopen. Op en rond Papendal zijn 
verkeersregelaars en medewerkers van de organisatie aanwezig om de stroom deelnemers te begeleiden.
Wij verzoeken je om bij jouw deelnemers te benadrukken dat de instructies van de officiële verkeersregelaars 
en andere medewerkers nauwkeurig worden opgevolgd, zodat de veiligheid optimaal gewaarborgd kan 
worden. Je herkent de medewerkers van de organisatie aan de zwarte Olympic Moves CREW T-shirts die zij 
dragen. Ga  zo snel mogelijk met de leerlingen naar het Olympic Moves evenemententerrein en blijf niet 
hangen rond de geparkeerde bussen. 

BUSINDELING
Indien u voor optie 1, 2 of 3 in het vervoersformulier heeft gekozen kunt u na de opening de juiste bus 
opzoeken op het grote bussenparkeerterrein. De bussen zijn in zones geparkeerd. Elke zone heeft een eigen 
kleur. Deze staan op de plattegrond aangegeven. Borden op het terrein geven aan welke sport in welke 
kleurzone staat. In bijlage 3 vind je de tijdsloten voor vertrek en de bussenindeling.  

Heeft u voor optie 2 gekozen. Dan ontvang u deze week een mail met extra informatie voor uw buschauffeur.  

Let op! 
De volgende sporten vinden plaats op Papendal: atletiek klas 1-2, badminton, streetdance, minitrampoline, 
ultimate frisbee en veldloop! Heb je je opgegeven voor de try outs. Deze vinden ook op Papendal plaats.

PARKEREN
Bij aankomst op Papendal zullen auto’s een andere route rijden dan de bussen. Dit om opstoppingen te 
voorkomen. Kom je met de auto? Volg dan bij aankomst de borden ‘P-auto’s’. Kom je met een bus? Volg dan 
de borden ‘P-bussen’. 

Wees je wel bewust van de beperkte parkeermogelijkheden op Papendal. 
Voor het auto parkeerterrein geldt: VOL = VOL. Kom dus op tijd.  



INFORMATIEBALIE
Op het evenemententerrein treft u een informatiestand. Hier kunt u terecht voor eventuele vragen die u 
op de dag zelf heeft. Vergeet niet de app van Olympic Moves Live te downloaden. Hier staan onder 
andere de sportlocaties, busindeling, de plattegrond en het programma vermeld! 
Let op: zoek op Echnaton FM in de appstore om de app te downloaden! 

FOOD & DRINKS
Op het evenemententerrein van Papendal kun je de hele dag eten en drinken kopen. Dit kan je alleen 
met munten betalen. De muntprijs is €2,60. Dit geldt niet voor koffie en thee. Hier kan je met cash of pin 
betalen. Dit doen we omdat we de koffie en thee prijs (€2,-) zo laag mogelijk voor jullie houden.

PROGRAMMA
08:00 – 09:15: Aankomst op Papendal
09:15 – 09:50: Openingsshow
09:50 – 10:45: Vertrek naar de sportlocatie
10:30 – 16:00: Try outs programma
11:00 – 16:00: Wedstrijden The School Final
16.00 – 16:45: Terug naar Papendal
16:45 – 17:30: Sluitingsshow
17:30 – 18:00: Scholen vertrekken richting huis

The School Final is live in beeld en geluid te volgen via de Olympic Moves Live App powered by
Echnaton FM, welke gratis te downloaden is voor iOS en Android. Neem alvast een kijkje naar de 
plattegrond of de programmaboekjes. Ook vind je in de app op de eventdag alle praktische informatie, 
zoals alle sportlocaties en in welke zone jouw bus staat. Handig voor thuisblijvers.

Wij kijken er naar uit om je op 10 juni a.s. te verwelkomen en wensen jou en je school een sportieve en 
onvergetelijke dag toe!



BIJLAGE 1 SPORTLOCATIES

BIJLAGE 2 EVENTMAP
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BIJLAGE 4 PRAKTISCHE INFO 

VERVOER/PARKEREN

BIJLAGEN



SPORT LOCATIE ADRES PLAATS CATEGORIE

Atletiek 1 Papendal Papendallaan 6 Arnhem J 1-2, M 1-2
Atletiek 2 Climax (sportpark 

Hoekelum)
Sportparkweg 20 Ede J 3-4, M 3-4, J ST, M ST

Badminton Sporthal West 
(Papendal)

Papendallaan 50 Arnhem ALLE

Beachvolleybal Valkenhuizen Beukenlaan 15 Arnhem ALLE

Dodgeball 1 Sporthal Elderveld Breezandpad 13 Arnhem Klas 1-2
Dodgeball 2 Sporthal de Peppel Peppelensteeg 1 Ede Klas 3-4, ST

Floorball 1 DVO (hal) Achterstraat 1 Bennekom J 1-2, M 1-2
Floorball 2 Sporthal de Dumpel Gruttostraat 14 Velp J 3-4, M 3-4
Floorball 3 De Bongerd Bornsesteeg 2 Wageningen J ST
Floorball 4 De Triangel Griftdijk Noord 9B Nijmegen M ST

Handbal 1 Sportcentrum 
Valkenhuizen - hal 4

Beukenlaan 15 Arnhem M 1-2

Handbal 2 Sporthal de Hangmat Ijsselsingel 7 Rheden M 3-4
Handbal 3 Sporthal Rijkerswoerd De Pas 44 Arnhem M ST

Hockey 1 WMHC Bornsesteeg 10 Wageningen M 1-2, M 3-4, J 1-3
Hockey 2 Upward Kemperbergerweg 11 Arnhem M ST, J ST

Korfbal DVO (buiten) Achterstraat 1 Bennekom ALLE

Minitrampoline Multihal (Papendal) Papendallaan 6 Arnhem ALLE

Softball Arnhem Rhinos
(Valkenhuizen)

Beukenlaan 15 Arnhem ALLE

Basketbal 3x3 Jan Massinkhal Nieuwe 
Dukenburgseweg 5

Nijmegen ALLE



SPORT LOCATIE ADRES PLAATS CATEGORIE

Streetdance Papendal Papendallaan 6 Arnhem ALLE

Ultimate Frisbee Voetbalveld gras 
(Papendal)

Papendallaan 3 Arnhem ALLE

Veldloop Papendal - naast 
show terrein

Papendallaan 3 Arnhem ALLE

Voetbal jongens 1 ESA De Pas 44 Arnhem J 1-2, J 3-4
Voetbal jongens 2 Blauw-Geel Peppelensteeg 4 Ede ST

Voetbal meisjes DTS (Sportpark 
Peppelensteeg)

Inschoterweg 2 Ede ALLE

Volleybal Sportcentrum 
Valkenhuizen - hal 
1,2,3

Beukenlaan 15 Arnhem ALLE

Zaalvoetbal 1 Het Riet Laan der Verenigde 
Naties 84

Ede M 1-2, J 1-2

Zaalvoetbal 2 Sporthal De Laar Brabantweg 115 Arnhem M 3-4, J 3-4
Zaalvoetbal 3 Van der Knaaphal Burgemeester Cees 

van der Knaapweg 10
Ede M ST, J ST







In het finalistenformulier hebben jullie aangegeven hoe jullie het vervoer regelen. Hieronder een aantal 
belangrijke instructies voor de verschillende opties:

OPTIE 1:
Jullie school heeft een offerte ontvangen (en geaccepteerd). Jullie rijden met de bus naar Papendal en rijden 
na de openingsshow met georganiseerd vervoer naar de juiste sportlocatie. Laat dus geen spullen achter in 
jullie bus, kijk goed welke bus naar jullie sportlocatie rijdt en zorg dat je hier op tijd in zit. Na de sluitingshow 
rijden jullie weer met jullie bus naar school.

OPTIE 2:
Jullie school heeft zelf een bus geregeld om naar Papendal te rijden. Deze bus wordt door de organisatie 
ingezet om na de openingsshow met georganiseerd vervoer van en naar de juiste sportlocaties te rijden. Laat 
dus geen spullen achter in jullie bus, kijk goed welke bus naar jullie sportlocatie rijdt en zorg dat je hier op tijd 
in zit. Na de sluitingshow rijden jullie weer met jullie bus naar school.

Jullie ontvangen een briefing voor de buschauffeur. Deel deze op tijd met de busmaatschappij zodat zij weten 
wat er wordt verwacht.

OPTIE 3:
Jullie school heeft zelf een bus geregeld om naar Papendal te rijden. Deze bus wordt NIET ingezet om naar 
een van de sportlocaties te rijden. Er is GEEN parkeerplaats voor jullie bus op Papendal. Jullie kunnen op 
Papendal alleen tijdelijk parkeren in zone rood om de leerlingen af te zetten. Jullie kunnen hiervoor de signing
volgen van ‘P bussen’ en ‘zone rood’, zie plattegrond. De bus moet vervolgens Papendal weer verlaten en 
elders een parkeerplaats zoeken.

Na het sporten kan de bus wel parkeren op Papendal. Deze komt dan in de rij te staan met alle andere bussen 
en kan pas na de eindshow vertrekken wanneer alle andere bussen ook zijn vertrokken.

OPTIE 4:
Jullie school komt met eigen vervoer naar Papendal in de vorm van auto’s of kleine busjes (geen touringcar). 
Er wordt voor jullie een apart parkeerterrein ingericht op Papendal nabij het evenemententerrein. Volg 
hiervoor de signing ‘P auto’s’, zie hiervoor de plattegrond op de volgende pagina. Na de openingsshow rijden 
jullie met jullie eigen vervoer naar de sportlocaties. Jullie kunnen ervoor kiezen om direct naar de sportlocaties 
te rijden.

Let op de onderstaande adviestijden voor het in- en uitrijden van en naar de parkeerplaats.

ADVIESTIJDEN INRIJDEN:
Ochtend: 8:00 – 9:30 Middag: 15:00 – 16:45

ADVIESTIJDEN UITRIJDEN:
Ochtend: 9:30 – 11:30 Middag 16:45 – 18:00


