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Tout au long de sa vie, mon grand-père, Monsieur Antoine 
Dopchie, a œuvré pour rendre la natation accessible au plus 
grand nombre car ce sport très complet et bénéfique pour 
la santé permet un développement personnel certain. 

Ses enfants ont souhaité poursuivre son action et ce, bien 
qu’au début des années 90 la natation était accessible à tous 
… ou presque.

Une heureuse rencontre de mon oncle Henri avec Mon-
sieur le Baron Delefortrie, Président de Special Olympics 
Belgium, a provoqué l’étincelle. Toute la famille s’est en-
thousiasmée à l’idée d’aider Special Olympics Belgium en 
prenant en charge l’ensemble des coûts liés à la natation 
lors des Jeux Nationaux. 

Cela nous semblait évident car pour les personnes ayant 
un handicap mental et/ou physique, la natation facilite les 
mouvements, le corps étant partiellement porté par l’eau. 
L’athlète gagne ainsi en autonomie, en confiance en soi et 
en coordination des mouvements.

Toute la famille, et en particulier les petits et arrières-petits 
enfants d’Antoine se réjouissent d’assister à la magnifique 
fête que représentent les Jeux Nationaux Special Olympics 
Belgium. Trois jours où la sportivité, l’amitié, l’enthousiasme, 
… sont mis en valeur comme nulle part ailleurs. Trois jours 
de vrai bonheur.

Je suis heureux de pouvoir annoncer que le Fonds Antoine 
Dopchie perdurera au-delà des 30 ans initialement prévus. 
Nous espérons aussi à l’avenir pouvoir soutenir des projets 
de natation unifiée tout en gardant prioritairement notre 
soutien financier au Jeux SOB et à l’octroi de deux prix ré-
compensant d’une part un club performant et d’autre part 
un(e) athlète particulièrement méritant(e).

Un immense merci à tous ceux qui rendent les Jeux pos-
sibles, le staff de SOB, les managers, les volontaires, les 
sponsors, …  Et avant tout MERCI à tous les athlètes.

Bons Jeux !!!

Dominique J. Dopchie 

Président Antoine Dopchie Fund  

Heel zijn leven lang heeft mijn grootvader, Antoine Dop-
chie, geijverd om het zwemmen toegankelijk te maken voor 
zoveel mogelijk mensen, want deze zo volledige sport is bij-
zonder heilzaam en werkt sterk de persoonlijke ontwikke-
ling in de hand.

Het was de vurige wens van zijn kinderen om hun vader ‘s 
acties verder te zetten.  Zodoende werd in de jaren 90 de 
zwemsport toegankelijk voor allen... of toch bijna allen.

Een toevallige en gelukkige ontmoeting tussen mijn oom 
Henri met Baron Delefortrie, Voorzitter van Special Olym-
pics Belgium, ontstak een lont. De hele familie was meteen 
laaiend enthousiast over het idee om Special Olympics Bel-
gium te ondersteunen met het dekken van de kosten voor 
het zwemmen tijdens de Nationale Spelen.

Voor ons leek het hele project van zelfsprekend, want wij 
waren ons bewust dat voor personen met een beperking 
- zij het verstandelijk en/of lichamelijk - de zwemsport het 
bewegen gemakkelijker maakt omdat het lichaam gedragen 
wordt door het water.  De atleet’s lichamelijke coördinatie 
verbetert erdoor; hij of zij krijgt meer zelfvertrouwen en 
wordt autonomer.

De hele familie en in het bijzonder de kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen van Antoine Dopchie kijken er steeds naar 
uit om het prachtige feest van de Nationale Spelen bij te 
wonen. Het zijn drie dagen waarop sportiviteit, vriendschap 
en enthousiasme hoog in het vaandel gedragen worden.  
Kortom, drie vreugdevolle dagen. 

Ik ben ook trots te kunnen zeggen dat het Fonds van An-
toine Dopchie zal blijven bijdragen, lang voorbij de 30 ja-
ren die initieel voorzien waren. Wij hopen dan ook in de 
toekomst de zwemprojecten van het unified zwemmen te 
ondersteunen; met daarbij nog steeds als prioriteit echter 
de financiële steun aan de Nationale Spelen, met een toe-
kenning van twee prijzen: enerzijds een prijs voor een club, 
en anderzijds een prijs voor een atleet die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft ingezet voor het zwemmen.

Heel veel dank aan allen die deze Spelen mogelijk maken, de 
staff van Special Olympics Belgium, de managers, de vrijwil-
ligers, de sponsors, … en vooral DANK aan de atleten !

Fijne Spelen !!!

Dominique J. Dopchie 
Voorzitter Antoine Dopchie Fund

Antoine Dopchie Fund


