
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                            
 
Geselecteerd zijn: 
33 verstandelijk gehandicapte leerlingen van Skischule Mozarthof (ZML) uit Hilversum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......en nog 30 andere leerlingen gaan strijden voor de medailles bij het skiën. 
Natuurlijk zijn zij voor u geen bekende grootheden, maar voor de  
Chef de Mission Ria Terra en haar assistente Jamillah Batelaan zijn velen al grote talenten, 
die op hun eigen speciale sportniveau, de hoogste top kunnen bereiken. 
 
Ontzettend trots is het skiteam Mozarthof op de prestaties, die onze 
leerling en 3 oud-leerlingen, Louise, Rogier, Myrthe en Anne bij de 
Special Olympics 2017 in Oostenrijk hebben bereikt. Aan dit 
evenement namen 115 landen en 3000 sporters deel. 
 
In maart zijn er skiwedstrijden gehouden in diverse divisies en zijn er 
7 medailles door deze jongeren gewonnen.  
Volgens Rogier lag er alleen een Rus dwars. Hij won goud, maar de 
Oostenrijkers, Noren, Fransen en Zwitsers hebben ze er uitgeskied. 
Hun skicarrière is gestart bij de Mozarthof.  Door hun enthousiasme voor 
deze sport zijn ze verder gaan trainen bij de Wolfskamer in Huizen. 
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Er zijn dus zilveren en bronzen plakken verdiend. U begrijpt dat wij ontzettend trots zijn op 
dit resultaat. 
 
De voorbereidingen voor onze Olympische spelen gaan beginnen ………. nog 106 dagen  
 
Helaas steunt het Nederlands Olympisch Comité onze voorbereidingen niet. 
 
Het snowteam gaat sponsoren zoeken om dit “all inclusive “ skikamp zo goed mogelijk te 
kunnen regelen. 
 
Wij willen met onze skiërs tijdens deze Olympische Spelen de top bereiken en terugkomen 
met 33 medailles!!!!! 
 
In Radstadt en Wagrain gaan wij op de Mozartpiste zeker de medailles in de wacht slepen. 
 
Ja, we zetten hoog in en we zijn net als Sven Kramer ontspannen en hebben vol 
vertrouwen in de prestaties van onze leerlingen in 2018. 
 
Graag vragen wij uw steun voor het aankopen van nieuwe ski’s. 
 
Vorig seizoen kon het Mozarthof-skiteam, dankzij de steun van velen, een ideaal 
trainingsprogramma uitstippelen, waardoor we nu opgaan voor ……..Olympisch Goud 

 
Steun de actie: Olympisch Goud Mozarthof 

 
Bankrekeningnummer: NL64RABO 01375 59 453 
t.n.v. Stichting Vrienden Mozarthof 
Onder vermelding van Olympisch Goud 

 
Namens het Olympisch Comité Mozarthof: 
Ria Terra:  coördinator Wintersport 
                 voorzitter Stichting Vrienden Mozarthof 
Jamillah Batelaan: technisch adviseur skizaken 
 
 
 
 
 
 
Comité van aanbeveling:  
Trix Stöve:    directeur Mozarthof 
Ed Knies:    bestuur Stichting Mozarthof 
Annelieke Voorboom: fysiotherapeut   


