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Ten geleide

Het derde boek over de Nederlandse ploeg op de Paralympische Spelen is een

feit. Na Sydney 2000 en Salt Lake City 2002, ligt Athene 2004 voor u. De opzet

is niet veel veranderd, de vormgeving wel. Na hoofdstukken over de ontstaans-

geschiedenis, het Paralympisch Dorp, opening, sluiting en de huldiging in Den

Haag, komen de sporten zelf aan bod. Afsluitend treft u de uitslagenlijsten aan,

het medailleklassement en de namen van bedrijven en instellingen die dit boek

mogelijk hebben gemaakt.

Vierduizend atleten uit 136 landen namen deel aan de Paralympische Spelen.

Dat is een record. Tegelijk kunnen we constateren dat de concurrentie is toege-

nomen. Met name China domineerde het veld, wat in het aantal medailles is

terug te vinden; 63 gouden, 46 zilveren en 32 bronzen medailles. Nederland

sleepte 5 gouden, 11 zilveren en 13 bronzen plakken in de wacht. Dit aantal ligt

nagenoeg gelijk aan Sydney. Eigenlijk zijn het er zelfs meer. In Australië werden

8 medailles gewonnen door verstandelijk gehandicapte zwemmers, een onder-

deel dat inmiddels is geschrapt. 

Een positieve ontwikkeling is de grotere aandacht van de Nederlandse media

voor dit evenement. Met een dagelijks televisieprogramma toonde BNN aan

dat de Paralympische Spelen kijkers boeien.

Voorzichtig wordt al naar Beijing 2008 gekeken en komen er suggesties over

het schrappen van sportonderdelen of terugbrengen van het aantal klassen in

bepaalde sporten. Een punt van discussie zal waarschijnlijk blijven of de

Paralympische Spelen apart moeten worden gehouden - vlak voor of na de

Olympische Spelen - of hierin moet worden geïntegreerd. 

Voor de sporters zal dit niet veel uitmaken: zij moeten toch presteren. Om de

top te halen, zijn trainingsweken van 20 uur en meer geen uitzondering. Wie

de atleten op deze Spelen aan het werk zag, zal dit beamen!

Karakter – Kracht – Inspiratie – Feest: Kernachtiger kon de organisatie de

Paralympische Spelen niet typeren. Laat dit boek hieraan een bijdrage leveren!

Stichting Hephaïstos

Jan Rijpstra                  

Annemarie Kaptein   

Preface

The third book about the Dutch team at the Paralympics is a fact. After Sydney

and Salt Lake City, the book about Athens 2004 lies before you. The set-up hasn’t

changed much, but the design has. After the chapters about history, Athens, the

Paralympic Village, opening and closing ceremonies and the honouring in The

Hague, you will find the sports. All results, the list of rankings and the companies

and organisations that made this book possible close the book.

A record number of athletes took part in these Paralympics: 4000 athletes from 

136 countries. At the same time we have seen growing competition. Especially

China dominated the field of play with 63 golden, 46 silver and 32 bronze medals.

The Netherlands took home 5 gold, 1 silver and 13 bronze medals, nearly the same

amount as in 2000. In fact more, if you realise that in Sydney 8 medals were won

by athletes with a mental disability (swimming), which was no longer a discipline 

in these Games.

A positive development is the growing media attention. A daily television programme

showed that the Paralympic Games are fascinating to watch.

With the Games in Beijing coming along, suggestions for removing disciplines or

reducing classes within sports are made. A remaining topic for discussion will be

whether the Paralympics should stay separate, be held before or after the Olympics,

or if parts can be integrated within the Games.

It will make not much difference for the athletes – their job is to perform. To achieve

the top, training schedules of  twenty hour weeks or more are no exception.

Whoever saw the athletes perform, will testify to this.

Perseverance, Strength, Inspiration and Celebration. The organisation good not

have said it more precisely. Let this book inspire you.

Hephaistos Foundation

Jan Rijpstra

Annemarie Kaptein   

De eerste medaille voor het Paralympisch Team in Athene. De visueel gehandicapte Jan

Mulder en zijn piloot Pascal Schoots behalen zilver op de 4 km achtervolging op de baan.

The first medal for the Paralympic Team in Athens. The visually impaired Jan Mulder and his pilot

Pascal Schoots earn silver in the 4 km pursuit at the cycling track. 
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Forword

The existence of a politician is extremely uncertain. One minute, you are Minister

of Sports, the next, you are not. My first term as State Secretary lasted altogether

87 days. When I was requested two years ago to continue my function as a State

Secretary of Health, Welfare and Sport in the current cabinet, I hoped, from a

sports point of view, for one thing: to still be in function in 2004 so I could take part

in a summer full of top level sports.

That summer is now behind us. A summer with successively the European

Championship Football in Portugal, and the Olympic Games and the Paralympic

Games in Athens. Some people want to know which event I liked most. Well, what

can I say. All three events are top sport competitions with the best sportsmen the

world has to offer competing. However, each event possesses its own beauty. That

makes it impossible to choose. 

What I can say for myself, is that the Paralympics were the most surprising. That

also has to do with the lack of media attention for the disabled sports. Public atten-

tion for disabled sports is much lesser in comparison to regular sports, as unjust and

undeserved it is. 

For instance Kenny van Weeghel, the wheeler who won gold at a distance that

actually wasn’t his discipline. And Mike van der Zande, who, with a barely visible

difference of three hundreds of a second, conquered third place in the 100 meters

freestyle swimming. I felt the same way when javelin thrower Jos van der Donk

came just a few centimetres short for a bronze medal. These are just a few examp-

les of the beautiful, moving and above all, unforgettable moments.

Precisely because the media attention on the Paralympics was sparse, this book 

has extra value. All those people who could not make it to Athens and missed the

broadcastings of BNN can enjoy this book full of beautiful photographs to their

heart’s content. I myself will probably take this book down from my bookshelf

many times. Just to remember this unforgettable summer full of sports.

Clémence Ross-van Dorp 

State Secretary of Health, Welfare and Sport

Voorwoord 

Het bestaan van een politicus is uiterst onzeker. Zo ben je staatssecretaris, zo niet

meer. Mijn eerste periode als staatssecretaris duurde welgeteld 87 dagen. Toen ik

twee jaar geleden gevraagd werd om in het huidige kabinet door te gaan als staats-

secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hoopte ik – vanuit de sport gere-

deneerd - één ding in het bijzonder: dat ik de zomer van 2004 nog in het zadel zou

zitten. Dat betekende namelijk dat ik een zomer vol topsport van nabij zou meebe-

leven.

Die zomer zit er inmiddels op. Een zomer met achtereenvolgens het EK Voetbal in

Portugal, vervolgens de Olympische Spelen en de Paralympics in Athene. Er zijn

mensen die willen weten welk evenement ik het mooiste vond. Tja, wat moet je

daarop antwoorden? Natuurlijk gaat het bij alledrie om pure topsport, om het

beste dat de wereld te bieden heeft, maar toch heeft ieder evenement zijn eigen

schoonheid.

Ik kan daardoor niet kiezen voor een bepaald evenement. Wel kan ik zeggen dat de

Paralympics het meest verrassende evenement was voor me. Dat heeft natuurlijk

te maken met de aandacht voor de gehandicaptensport. Die is veel minder dan de

publieke aandacht voor de reguliere topsport, hoe onterecht ook. Bijvoorbeeld

Kenny van Weeghel, de wheeler die goud won op een nummer dat eigenlijk niet

zijn nummer was. Mike van der Zanden, die met het nauwelijks zichtbare verschil

van driehonderdste van een seconde de derde plaats veroverde bij de 100 meter

vrije slag. Kippenvel! Datzelfde gevoel had ik toen speerwerper Jos van der Donk

een paar centimeter tekort kwam voor brons. En dit is maar een kleine greep uit de

vele mooie, ontroerende en vooral onvergetelijke momenten.

Juist omdat de media maar mondjesmaat de Paralympics in beeld hebben

gebracht, heeft dit boek extra waarde. De mensen die niet in Athene waren, en de

uitzendingen op BNN moesten missen, kunnen hun hart ophalen met de

prachtige foto’s in dit boek. Ik zal het boek in de toekomst regelmatig uit de kast

trekken. Om nog eens terug te denken aan dat prachtige evenement in de sportzo-

mer van 2004.

Clémence Ross-van Dorp

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
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The first Games for athletes with a disability were held in Stoke Mandeville in Great

Britain. These Stoke Mandeville Games started in 1948 as a way to help wounded

soldiers who served in World War II. Sir Ludwig Guttmann hoped to improve the

quality of life of these veterans. He used sports as a means. Four years later, athletes

from the Netherlands joined the Games; thus the international movement, now

known as the Paralympic movement was born. Olympic style Games for athletes

with a disability were organised for the first time in Rome in 1960, immediately

after the Olympic Games. Other disability groups were added in Toronto in 1976

and in 1980 the Netherlands hosted the Games in Arnhem. The Paralympic Games

have evolved into a major sports event, second only to the Olympic Games.

1960 Rome Italy

1964 Tokyo Japan

1968 Tel Aviv Israel

1972 Heidelberg Germany

1976 Toronto Canada

1980 Arnhem The Netherlands

1984 Stoke Mandeville United Kingdom

1988 Seoul Korea

1992 Barcelona Spain

1996 Atlanta USA

2000 Sydney Australia

Tempel Hephaïstos

Temple Hephaistos
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De eerste Spelen voor atleten met een beperking

worden gehouden in 1948 in het Engelse plaatsje

Stoke Mandeville. Doel van deze Stoke Mandeville

was de gewonde atleten uit de Tweede Wereldoor-

log te helpen. De Britse Sir Ludwig Guttmann

hoopt zo de kwaliteit van leven voor deze veteranen

te verbeteren. Pas vier jaar later in 1952 doen naast

deelnemers uit Groot-Brittannië ook sporters uit

Nederland mee aan deze International Wheelchair

Games. Het is het begin van de internationale

Paralympische beweging. Het duurt tot 1960 voor-

dat de Spelen een Olympisch karakter krijgen. In

Rome worden dat jaar - direct na afloop van de

Olympische Spelen - de eerste Spelen onder de

noemer ‘Paralympische Spelen’ gehouden.

In het Grieks betekent het voorzetsel ‘para’ dichtbij.

Aangezien de filosofie achter de Paralympische

Spelen ‘het zoveel mogelijk naleven van de regels

van de Olympische sporten’ is, wordt gekozen voor

de naam Paralympisch.

In 1976 in Toronto worden de Spelen ook toeganke-

lijk voor sporters met andere beperkingen. In 1980

is Nederland organisator (Arnhem). Tegenwoordig

is het evenement het op één na grootste sporteve-

nement van de wereld. Op de Olympische Spelen na.

Geschiedenis
history
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Velodrome Velodrome
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Athene en het Paralympische park
athens and the paralympic venues

De Olympische en Paralympische Spelen 2004 vinden plaats in Athene,

Griekenland, de bakermat van de Olympische Spelen. Ooit waren die spelen

onderdeel van het heilige feest ter ere van de oppergod Zeus. Tussen 776 

voor Christus en 393 na Christus streden de atleten elke vier jaar om de eer.

Pas in 1896 worden de Spelen in Athene in ere hersteld, door baron Pierre de

Coubertin.

Als de Grieken er in 1997 eindelijk in slagen de organisatie voor de Olympische

en Paralympische Spelen veilig te stellen, slaken zij een zucht van verlichting.

Voor het eerst sinds de moderne Spelen – afgezien van 1896 – is het gelukt de

Spelen ‘thuis’ te laten komen. 

Jarenlang is de stad één grote bouwput. Nieuwe sportaccommodaties, stadions

en een vliegveld worden aangelegd. Honderdtwintig kilometer snelweg krijgt

een nieuwe laag asfalt, er wordt een totale metro geboord en een lightrail

systeem in gebruik genomen. De Grieken hebben het huzarenstuk volbracht.

Zelfs de Acropolis krijgt een lift, zodat atleten met een beperking hét symbool

van het oude Griekenland kunnen bezoeken. Alles net op tijd om de wereld

een duidelijke boodschap te geven– Welcome Home.

Het Paralympische park

De Paralympische Spelen van Seoel in 1988 zijn een keerpunt in de Paralym-

pische geschiedenis. Voor het eerst worden dezelfde stadions en accommoda-

ties gebruikt als bij de Olympische Spelen. In Athene staat in één van de bui-

tenwijken het Athens Olympic Sports Complex (OAKA), het hart van deze

Spelen. Hier staat het Olympisch Stadion waar de atletiekonderdelen en de

openings- en sluitingsceremonie worden gehouden. Op OAKA zijn ook het

tenniscomplex, het zwemcomplex, de wielerbaan en de basketbalhal gevestigd. 

The Olympic and Paralympic Games take place in Greece, which is their country

of origin. The games started out in Greece as part of the religious festivities in

honour of Zeus, the ancient Greeks’ supreme deity. Between 776 BC and 393 AD

athletes competed every four years, just for the sake of honour. In 1896 the games

were reinstated in Athens, by Baron Pierre de Coubertin.

When Greece in 1997 finally succeeded in arranging the games to be held in Athens,

this was a great relief for many Greeks. After all, it was the first time since 1896

that the games would come home.

For years before the games, the city of Athens seemed one entire building excava-

tion. Apart from creating new accommodations and stadiums, a airport has been

constructed, as well as one hundred and twenty kilometres of asphalted highway

and a light railsystem.

And everything came together very well. Even the Acropolis got its elevator so that

athletes with a disability could visit this symbol of ancient Greece. Just in time,

everything was ready to give the world a loud and clear message: Welcome Home!

Paralympic venues

In 1988, the Seoul Paralympic Games marked a significant change, as both the

Olympic as well as Paralympic Games were held at the same venues. The Athens

Olympic Sports Complex (OAKA) in one of Athens’s outskirts, forms the centrepie-

ce of these Games. It has hosted the Olympic stadium for both the athletic events

as well as the opening and closing ceremonies, the tennis centre, aquatic centre,

the velodrome and the basketball hall.
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For twelve days, the Paralympic Village was the home of the more then 4000

athletes.This is were they shared joy and sorrow and friendships for life were

made. After the Olympic athletes had left the village, further adjustments were

made to improve the accessibility for wheelchair users. After the games, the

accommodations will be used for social projects for the elderly.

Pernille Thomsen, Marion Nijhof en Chantal Boonacker op het balkon van hun appartement.

Pernille Thomsen, Marion Nijhof and Chantal Boonacker on the balcony of their apartment.

Marije Smits
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Paralympisch dorp
paralympic village

Het Paralympisch dorp is twaalf dagen lang een thuis voor meer dan 4000 atleten. Na het vertrek van de

Olympische atleten, is het dorp aangepast voor mensen met een beperking. Lief en leed wordt hier gedeeld 

en vriendschappen gesmeed. Na de Spelen zal het dorp dienen als sociale huisvesting voor ouderen. 

Het tafeltennisteam tijdens de welkomstceremonie in het Olympisch Dorp.

The Table Tennis team during the opening ceremony in the Paralympic Village.
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Nog geen drie weken na het doven van de Olympische vlam ver-

welkomt Athene in een uitverkocht Olympisch Stadion opnieuw

duizenden atleten. Dit keer afkomstig uit 136 landen, een record

tot nu toe. Met een ceremonie die bol staat van Griekse sym-

bolen, goden en godinnen worden de twaalfde Paralympische

Spelen geopend. 

Not even three weeks after the extinguishing of the Olympic flame,

Athens welcomes thousands of athletes again, this time coming from

136 countries, a record, once more in a sold out Olympic stadium.

With a ceremony full of symbolism, the twelfth Paralympic Games

are opened.

Opening
opening
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Athletes Oath

In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in these Paralympic Games, respecting

and abiding by the rules which govern them, in the true spirit of sportsmanship for the glory of sport and the

honour of our teams committing ourselves to a sport without doping and without drugs.
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Tijdens de Parade of Delegations, komt de Nederlandse equipe door het afwijkende Griekse alfabet

pas als zesennegentigste ploeg het stadion binnen, achter Zuid-Afrika. Vlaggendrager Joop Stokkel

(paardrijden) gaat voorop. 

Elke ploeg die binnentreedt, wordt voorafgegaan door een doventolk die de naam van het land in

gebarentaal uitdrukt. Een zesentwintig meter hoge boom, als symbool voor kracht en leven, een zon

en de elementen water, vuur, lucht en wind, spelen vervolgens een hoofdrol in de ruim drie uur

durende spetterende show. Na het ontsteken van het Paralympisch vuur - via vuurwerk langs het dak -

zijn de twaalfde Spelen dan echt begonnen.

During the Parade of Delegations the Dutch team enters the stadium as 96th, after South Africa, because

of the divergent Greek alphabet. Leading the group is Flag-bearer Joop Stokkel.

Every team that enters is preluded by a interpreter for the deaf, who expresses the name of the participating

country in sign language. A twenty five meter high tree, as a symbol for power and life, and a sun and the

elements water, fire, air and wind, play a major role in the three hour spectacle. After igniting the

Paralympic fire – with fireworks lining the roof of the stadium – the 12th Games are finally opened.
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De Nederlandse equipe betreedt het stadion met vlaggendrager

Joop Stokkel (dressuur) voorop.

The Dutch team enters the stadium with flag-bearer Joop Stokkel.
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Athletics

Functional classification plays an important role in top sports of the disabled. 

This is necessary to achieve equality between athletes with different disabilities.

Athletics knows three classification systems:

• Athletes with a visual impairement.

• Athletes with cerebral palsy or brain damage

• And athletes with an amputation or athletes in a wheelchair.

Based on their disability, all athletes are classified in these systems. 

Sport Classes 11,12 and 13 cover the different levels of athletes with vision impairment.

Sport Classes 32-38 cover the different levels of cerebral palsy.

Sport Classes 42-46 cover the different levels of amputations and other disabilities (les Autres).

Sport Classes 51-58 cover the different levels of spinal injuries.

Track events are marked by the letter T; field events by the letter F and the Pentathlon by P.

The competition programme includes thirty-six events: eighteen for men and eighteen for women.

Marije Smits
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Atletiek
athletics

Atletiek

Functionele classificaties zijn voor atleten met een beperking erg belangrijk om de 

wedstrijden op een gelijkwaardig niveau te laten plaatsvinden . 

De drie classificatiesystemen in de atletiek zijn voor: 

• Atleten met visuele beperkingen.

• Sporters met spasticiteit of een hersenbeschadiging.

• En sporters met een amputatie en degenen die in een rolstoel zitten.

Op grond van hun handicap worden de atleten dus ingedeeld in deze klassen. In elke categorie spelen zich atletiekonderdelen af op de baan (T van Track) of 

daarbuiten (F van Field, de werp- en springnummers). De P staat voor Pentatlon. 

De klassen 11,12 en 13 zijn voor visueel gehandicapten.

De klassen 32-38 zijn voor atleten met een hersenbeschadiging (spasmen).

De sporters die een amputatie hebben of een andere handicap (les Autres) worden ingedeeld in de klassen 42-46. In de klassen 51-58 bewegen de atleten zich voort in

een rolstoel(dwarslaesie). Het Paralympische atletiekprogramma omvat in totaal zesendertig onderdelen: achttien voor de mannen en achttien voor de vrouwen.

Annette Roozen
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In de klasse T 37 loopt Micha Janse op de 800 meter een tijd van 2.13.41.

Hij eindigt als vijfde.

In class T 37, Micha Janse runs the 800 meters in a time of 2.13.41. He finishes fifth.

Micha Janse
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Willem Noorduin in één van zijn karakteristieke poses bij het kogelstoten. Het resultaat mag

er zijn: een derde plaats. Bij het discuswerpen behaalt hij zilver. 

Willem Noorduin in one of his characteristic poses by shot-putting. The result is a third place.

With discus throwing, he earns silver.

Jos van der Donk, speerwerper. Met een resultaat van 46.83 eindigt hij als vierde in zijn klasse (F42).

Jos van der Donk, javelin-thrower. With a result of 46.83 he ends up 4th in his class (F42).
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Kenny van Weeghel zet zijn trainingsarbeid van de afgelopen jaren om in winst: goud op de 400 meter

wheelen, zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter (klasse T54)!

Kenny van Weeghel transforms his years of training into profit: gold in the 400 meter wheeling, silver in the 

200 meters and bronze in the 100 meter (klass T 54).
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Kenny van Weeghel na zijn gouden race.

Kenny van Weeghel after his golden race.
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Verspringster Annette Roozen slaagt er niet in een medaille te

bemachtigen bij het verspringen (F42). Met 3.33 meter behaalt

de 28-jarige journaliste de vijfde plaats. Marije Smits eindigt 8e.

Long jumper Annette Roozen doesn’t succeed in winning a medal.

With a distance of 3.33 meters, the 28 year old journalist obtains a

fifth place. Marije Smits finishes 8th. 
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Eén van de meest veelzijdige atletiekonderdelen is de

Pentathlon (vijfkamp). Ondanks het verbeteren van zijn

eigen wereldrecord eindigt Pieter Gruijters op de twee-

de plaats. Zilver dus!

One of the most many-sided events in the athletics is the

Pentathlon. Although Pieter Gruijters improves his own

world record, he finishes second. A silver medal!
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Goalball

Goalball is an exclusively Paralympic sport. It is a team sport in which only blind athletes and athletes with a visual impairment can participate. Goalball is conducted in an

indoor Volleyball court. Each team consists of three players with a maximum of three substitutes. The object of the game is for each team to roll the ball with their hands to the

opposite site and score a goal, while the opposing players try to block the ball with any part of their body. During the game, the noise bells of the ball helps the players to orient

themselves inside the court. For this reason the spectators must keep absolute silence. To ensure equal terms during the contest, all players are obliged to use eyeshades to ban all

access of light. A game consists of two halves of ten minutes each. Goalball is considered to be one of the most popular Paralympic sports and is played in more than hundred and

twelve countries. 

Het Nederlandse team in overleg.

The Dutch team in deliberation.
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Goalbal
goalball

Goalbal

Goalbal is een exclusieve Paralympische Sport. Het is een teamsport waaraan namelijk uitsluitend blinde en visueel gehandicapte atleten mogen deelnemen. De sport

wordt beoefend op een veld ter grootte van een volleybalveld en aan weerszijden staan doelen van negen meter breed. Het team bestaat uit zes spelers en in het veld

mogen drie spelers staan. Via het onderhands gooien moet de bal in het doel van de tegenpartij komen. In de bal bevinden zich belletjes en een commentaarstem

geeft aan wanneer iemand mag gooien. Gedurende het spel moet het stil zijn om het geluid van de belletjes te kunnen horen. Omdat er gradaties in de visuele han-

dicap zijn, worden de ogen meestal afgeplakt en dragen alle spelers een skibril die geen licht doorlaat.

Een wedstrijd duurt twee maal tien minuten.

Goalbal is één van de meest populaire Paralympische sporten en wordt beoefend in meer dan honderdentwaalf landen. 
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Nancy Sier en Jolanda van Wijk-Knuman.

Nancy Sier and Jolanda van Wijk-Knuman.

De start van het toernooi is goed. Winst van Duitsland met 4-0. Daarna volgt verlies. Eerst tegen Canada, daarna tegen Finland. Tegen

Griekenland wordt nog gewonnen en tegen Japan een keer gelijkgespeeld. Er was nog een theoretische kans op een plekje in de halve

finale, als Griekenland zou winnen van Finland, maar helaas, dat gebeurde niet.

Nederland eindigt als vijfde.

The competition starts well: a victory against Germany with a 4-0 score. Next are two losing games against Canada and Finland. The team wins

against Greece and draws against Japan. There was theoretically still a chance for a place in the semi-finals if Greece had won against Finland,

but that did not happen. The Netherlands ends up 5th.   
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Marianne Huijben
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Equestrian

Although horse riding has long constituted a means for rehabilitation and improvement of the physical skills of people with a disability, it took till 1996 before dressage was 

included in the Atlanta Paralympic Games. Sixteen countries competed. In the 2000 Paralympic Games in Sydney, participation increased spectacularly to twenty-four countries

competing. In the World Championships in Belgium last year thirty-six nations entered. 

Athletes with visual impairment, cerebral palsy, amputation or other physical impairment can compete in Equestrian Sports. 

The riders only compete in dressage; both individually or in a national team.

There are four grades:

Grade 1: These athletes are mainly wheelchair users with either poor torso balance or limitations in arms and legs. 

Grade 2: These athletes are mainly wheelchair users or have severe movement disabilities. Athletes with loss of function of both arm and leg on one side of the body are also eli-

gible in this class.

Grade 3: These athletes are able to walk without support. They may have either a disability in both arm and leg on one side of the body, moderate disabilities in both arms and

both legs or severe arm disabilities. Athletes classified as B1 are also eligible in this class.

Grade 4: These athletes have a disability in only one or two extremities or some visual impairment (B2 and B3).
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Paardrijden
equestrian

Paardrijden

Paardrijden wordt al jaren gezien als een ideale sport voor mensen met een beperking. Toch werd het pas in Atlanta in 1996 aan het Paralympische programma 

toegevoegd. Zestien landen deden mee. In 2000 in Sydney was dit aantal gegroeid tot vierentwintig en tijdens het Wereldkampioenschap in België (2003) streden 

zesendertig landen om de eer. 

Zowel atleten met een visuele beperking, als een hersenbeschadiging, amputatie of andere lichamelijke beperking kunnen hieraan deelnemen. Er wordt alleen in de

dressuur gereden; zowel individueel als in landenteams.

Bij het paardrijden zijn er vier classificaties:

Grade 1: Rolstoelatleten met een evenwichtstoornis of een beperking aan armen en benen.

Grade 2: Atleten die in het dagelijks leven een rolstoel gebruiken of door een evenwichtsstoornis bepaalde bewegingsbeperking hebben, maar hun armen en benen

redelijk kunnen gebruiken.

Grade 3: Bestaat uit atleten die zelfstandig kunnen lopen, maar beperkingen hebben in een arm en been of aan beide armen en benen. Ook visueel gehandicapten in

categorie B1 doen mee in deze klasse.

Grade 4: Is voor atleten met een beperking in één of twee ledematen en visueel gehandicapten uit de categorieën B2 en B3.
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Gert Bolmer vergroot het Nederlandse succes bij de verplichte kür. Samen met zijn

paard Lodewijk behaalt de 21-jarige dressuurruiter brons. 

Gert Bolmer adds to the Dutch success at the kür. Together with his horse Lodewijk, the

21 year old equestrian wins bronze.

In de landenwedstrijd dressuur winnen de ruiters Joop Stokkel, Gert

Bolmer en Sjerstin Vermeulen brons. De derde plaats is niet geheel

onverwacht omdat het Nederlandse trio in de individuele verplichte kür,

die voor het eindklassement meetelde, de derde plaats bezette. Als de

landenwedstrijd op zichzelf had gestaan, hadden de Nederlandse rui-

ters zelfs zilver behaald.

In the contest between countries, Joop Stokkel, Gert Bolmer and Sjerstin

Vermeulen earn bronze. This third place is not entirely unexpected because

this Dutch trio won the third place in the required individual kur that coun-

ted toward the end classifications. 
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In het Markopoulo Equestrian Centre behaalt Joop Stokkel met zijn paard Pegasus een zilveren

medaille tijdens de verplichte kür. Het is voor het eerst dat de ruiters hun eigen paard mogen

meenemen naar de Spelen.

During his kür, Joop Stokkel and his horse Pegasus earn silver in the Makopoulo Equestrian Centre. Its

is for the first time that equestrians can bring their own horse to the Games.
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Wheelchair Basketball

Wheelchair Basketball is one of the most spectacular and popular sports of the Paralympic Games: quick and full of action.

For classification, the five players of the team are assigned a point value from 1.0 to 4.5 to their level of physical function. The less the handicap the higher the points are. 

These points are then added together with a team not permitted to exceed 14 points for the five players on the court.

The rules are more or less the same as those used in Olympic Basketball. Main difference concerns the dribble. Walking with the ball is replaced by pushing the wheelchair with

the ball on the lap. A game is played in four periods of 10 minutes each.

Gert Jan van der Linden tijdens de kwartfinale tegen regerend wereldkampioen

Italië. Nederland wint met 70-64.

Gert Jan van der Linden during the quarter finals against governing world champion

Italy.  The Netherlands wins with a 70-64 score.
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Rolstoelbasketbal
wheelchair basketball

Rolstoelbasketbal

Rolstoelbasketbal is één van de spectaculairste sporten van de Paralympische Spelen: snel en vol actie. De vijf spelers in het team krijgen ieder punten toegekend voor

hun handicap. De indeling gebeurt op basis van de uitvoering van basketbalfuncties in een rolstoel, waarbij rompbeweging en stabiliteit bepalend zijn. Deze punten

lopen uiteen van 1.0 tot 4.5. Daarbij is de regel; hoe minder de speler gehandicapt is, des te meer punten hij krijgt. Het totaal aantal handicappunten mag tijdens de

wedstrijd in het veld niet meer dan 14 bedragen. Er wordt grotendeels gespeeld volgens de ‘gewone’– basketbalspelregels. Belangrijkste verschil is dat de bal op schoot

in de rolstoel meegenomen mag worden. Een wedstrijd bestaat uit vier perioden van 10 minuten zuivere speeltijd.

Nederland – Griekenland.

The Netherlands against Greece.
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Het vrouwenbasketbalteam komt met hoge verwachtingen naar Athene. Deze eerste

wedstrijd tegen de Britten wordt echter verloren. Teleurstelling bij Miranda Wevers en

Asjousja Ibrahimi. 

The women Basketball Team arrive in Athens with high expectations. They loose their first

game against Great Britain. Disappointment for Miranda Wevers and Asjousja Ibrahimi. 

Ondanks het fanatieke spel tegen het Verenigd Koningrijk en dit schot van Jeanine van

Veggel kan het team geen goed resultaat neerzetten. De wedstrijd eindigt in 30-36.

In spite of  the fanatic play against Britain and this attempt to score by Jeanine van Veggel,

the team loses. The games ends in a 30-36 score.
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De poulewedstrijd tegen de USA eindigt ook in ver-

lies. De kwartfinale wordt nog wel gehaald maar gaat

kansloos verloren tegen Canada. Uiteindelijk eindi-

gen de dames op een 7e plaats. 

The qualifying game against the USA ends in a loss as

well. The team makes it to the quarter finals, but can

not win from Canada. They end the tournament with a

7th ranking.
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Mustafa Charif Jebari
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Koen Jansens is met 260 punten één een de

topscoorders in het toernooi. Deze wedstrijd

tegen de Verenigde Staten eindigt in winst

voor Nederland met 82-66.

Koen Jansens is one of the top scorers of the

Basketball event. He scores 260 points in 8

games. This game against USA ends in 82-66

for the Netherlands.
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Het mannen basketbalteam presteert tot de kwartfinales goed. Dan gaat het mis. Na de verloren

wedstrijd in de halve finale tegen Canada is de spirit eruit en winnen de Britten de strijd om de 

3e en 4e plaats.

The men’s basketball team perform well until the semi finals. After the quarters, things goes wrong. 

After losing from Canada, the spirit is gone. During the game for the third and fourth place, they just miss

the bronze medal.
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Koen Jansens in duel met Andy Blake tijdens de wedstrijd

Nederland tegen Groot-Brittannië.

Koen Jansens in a battle with the Brittish player Andy Blake  
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Wheelchair Tennis

Wheelchair Tennis developed in the United States of America in the 1970s. The International Wheelchair Tennis Federation was founded in 1988. Nowadays, however, Wheelchair

Tennis is fully integrated within the International Tennis Federation.

There is one modification that distinguishes rules used for Wheelchair Tennis with Tennis rules: the ball may bounce twice on one´s court before being hit. The players use specially

developed, light, manoeuvrable wheelchairs. 

In order to be eligible to compete, players must have a medically diagnosed permanent mobility-related physical disability. This permanent physical disability must result in a

substantial loss of function in one or both lower extremities.

There is a special class for quadriplegics (Quads), or athletes with loss of motor function in the lower extremities as well as functional disability or amputation in the upper extre-

mities. In this class, athletes are allowed to tie the racquet to their hands.

Wheelchair Tennis can be played on every Tennis Court. A classification system is lacking. A player classifies him- or herself by the level of the play: Open A, B, C or D class. 

Robin Ammerlaan is in de finale van het heren enkelspel heer en meester over zijn

Australische tegenstander. Met 6–2 en 6–1 veegt hij David Hall van de baan. 

In the final men’s single, Robin Ammerlaan is king and master. He easily defeats his

Australian opponent with a 6–2, 6–1 score.
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Rolstoeltennis
wheelchair tennis

Rolstoeltennis

Rolstoeltennis is in de jaren zeventig ontwikkeld in de Verenigde Staten. In 1988 werd de Internationale

Rolstoeltennis Federatie opgericht en vandaag de dag is rolstoeltennis volledig geïntegreerd binnen de Internationale

Tennis Federatie

Rolstoeltennis kent één belangrijke spelregelwijziging ten opzichte van het reguliere tennis: de bal mag maximaal

tweemaal stuiten alvorens hij wordt teruggeslagen. Voor deze sport zijn speciale, lichte en wendbare sportrolstoelen ontwikkeld. Deelnemers moeten een door een arts

vastgestelde permanente bewegingshandicap hebben. Omdat de tennissers hun rolstoel moeten voorbewegen en hun racket hanteren, moet het bovenlijf goed zijn

ontwikkeld. De lichamelijke handicap is dan ook meestal een functiebeperking in één of beide benen. Maar ook mensen met een beperkte arm- en handfunctie kunnen

tennissen, het zogenaamde Quad Tennis. Vaak wordt het racket dan vastgetaped aan hand of onderarm.

Rolstoeltennis kan overal en op elke baan worden gespeeld. Classificatie van beperking ontbreekt volledig. De speler classificeert zichzelf door het niveau waarop

gesport wordt: Open A, B, C of D klasse.

Teleurstelling bij Jitske Griffioen.

A disappointed Jitske Griffioen.
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Esther Vergeer, al jaren de absolute nummer 1, verdedigt

haar gouden medailles: “Ik wil die medaille gewoon hebben”.

Esther Vergeer, for years the abolute no.1, defends her gold

medals: “I just want that medal”.
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Eric Stuurman in het enkelspel.

Eric Stuurman in the singles.
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Gemengd dubbelspel Quad: Bas van Erp en Monique de Beer winnen brons.

Mixed double Quad: Bas van Erp and Monique de Beer win bronze.
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Ook in damesdubbel is er voor Nederland

groot succes. Esther Vergeer en Maaike

Smit verslaan op eenvoudige wijze hun

Thaise tegenstanders. 

Here in the women’s double, there is also suc-

cess. Esther Vergeer and Maaike Smit beat the

Thai opponent easily.
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Voor Maaike betekent deze overwinning de derde Paralympische gouden medaille in haar loopbaan.  

For Maaike, this victory means the third Paralympic golden medal in her carreer.
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Table Tennis

Speed and quick reactions are two essential characteristics for athletes in Table Tennis. Table Tennis at the Paralympic Games presents only minor differences compared to the

corresponding game in the Olympic Games. Every game consists of a maximum of five sets. The first athlete or team that scores 11 points, with two points difference, wins the

set. Only a few modifications have been made for athletes who use a wheelchair. Also, in some classes, in cases where athletes cannot hold their racket, they are allowed to tie it

to their hands.

The Table Tennis classification system is comprised of 10 sport classes for athletes with cerebral palsy, with amputations and other disabilities (Les Autres) and spinal injuries.

Classes 1 to 5 are for athletes who compete in a wheelchair.

Classes 6 to 10 are for athletes who compete in standing position.

For both classes applies, the higher the classes represent greater mobility potential the athlete presents. Within every class singles and doubles are played. 

Coach Johan Lieftink met Harold Kersten tussen twee sets.

Coach Johan Lieftink with Harold Kersten between two sets.
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Tafeltennis
table tennis

Tafeltennis

Snelheid en reactievermogen zijn twee eigenschappen die atleten bij tafeltennis moeten bezitten. Een wedstrijd wordt gewonnen als een speler drie sets wint. De spel-

regels zijn min of meer hetzelfde als bij het Olympische tafeltennis.De eerste speler die elf punten behaalt, met een verschil van twee punten, wint de set. Voor rolstoel-

gebruikers zijn een paar kleine aanpassingen. Ook mogen atleten in bepaalde klassen hun batje aan hun hand vast tapen als ze het zelf niet goed kunnen vasthouden.

Het tafeltennis is onderverdeeld in een tiental klassen voor atleten met een hersenbeschadiging (spastici), een amputatie, een andere handicap (Les Autres) en bescha-

diging van het ruggenmerg: 

Klassen 1-5 voor atleten in een rolstoel.

Klassen 6-10 voor staande atleten. In beide klasse geldt: hoe hoger het nummer, hoe groter de bewegelijkheid en mobiliteit van de atleet. 

Binnen elke klasse wordt zowel enkel- als dubbelspel gespeeld.
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Jolanda Paardekam
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Nico Blok
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Dé verrassing van het tafeltennistoernooi is de gouden medaille van Tonnie

Heijnen en Gerben Last in de landenwedstrijd. Na in de halve finale van de

Verenigde Staten te hebben gewonnen, is Oostenrijk de tegenstander in de finale.

Nederland staat eerst nog op achterstand, maar wint de laatste sets zodat het

Wilhelmus kan worden gespeeld.

The surprise of the Table Tennis event is the golden medal of Tonnie Heijnen and

Gerben Last in the countries competition. After winning the semi-finals with the United

States, Austria is their opponent in the finals. At first the Netherlands was behind but

then wins the last sets.
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Tonnie Heijnen, tot twee jaar geleden nog een zeer goede valide

tafeltennisspeler:”We zijn echt dolgelukkig”.

Tonnie Heijnen, until two years ago a very good regular Table

Tennis player: “We are very happy”.
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Football 7–a–side

There are several types of Football for athletes with a disability. One of them is Football 7–a–side. CP stands for cerebral palsy, which means a physical disability. The players are

divided in sport classes CP 5, CP 6, CP 7 or CP 8. Class CP 5 is the class for the heaviest handicap. Each team must have at all times a player on the field of at least sport class

CP 5 or CP 6.

Football 7–a–side is played on a field with the size of a hockey field. The only exception from  regular football rules is that the games doesn’t have the offside rule. A Football

7–a–side match lasts sixty minutes and is played in two halves of thirty minutes each.  

Jeroen Voogd en Martijn van de Ven.

Jeroen Voogd and Martijn van de Ven.

De Nederlandse voetballers ondervinden in hun poule uiteindelijk te

veel tegenstand. Het niveau is in vergelijking met Sydney vier jaar gele-

den sterk gestegen. Het Nederlandse team presteert te wisselend om

de halve finale te bereiken en eindigt als 6e in het toernooi. Oekraïne

pakt goud.

The Dutch Football players eventually encounter too much resistance in

their pool B. In comparison to Sydney, the level of play by the other teams

has significantly improved/increased. The Dutch team is playing too incon-

sistently to get through the semi-finals. They earn a 6th ranking. The

Ukraine wins gold.  
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Voetbal (7 spelers)

football (7-a-side)

Voetbal (7 spelers)

Voetbal kent verschillende vormen voor mensen met een beperking. Eén daarvan is CP voetbal. CP staat voor Cerebrale Parese, wat hersenbeschadiging inhoudt. Er

kunnen spelers deelnemen met een hersenbeschadiging of sporters die spastisch zijn. Afhankelijk van hun handicap zijn zij ingedeeld in klasse CP 5, CP 6, CP7 of CP8,

waarbij CP 5 de klasse is met de zwaarste handicap. In een wedstrijd moet altijd een speler uit de categorie CP 5 of CP 6 in het veld staan.

Er wordt gespeeld op een veld ter grootte van een hockeyveld. De gewone voetbalregels zijn van toepassing, behalve dat er geen buitenspel is. Een wedstrijd duurt

tweemaal dertig minuten.

Martijn van de Ven
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Milo de Wit in de wedstrijd tegen de Verenigde

Staten. De wedstrijd eindigt in een 6-1 overwinning

voor Nederland.

Milo de Wit in the game against the USA. The match

ends in a 6-1 victory for the Netherlands.

Stephan Lokhoff in duel met de Amerikaan Josh McKinney.

Stephan Lokhoff in a battle with the American player Josh McKinney.
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Cycling

Cycling is a relatively new sport for athletes with a disability. At the beginning of the eighties blind athletes and athletes with a vision impairment began participating in cycling

competitions. Athletes with cerebral palsy and amputees first competed in the 19984 International Games for the disabled. Road Cycling was included for the first time in the

Paralympic Programme in 1988 in Seoul. Track Cycling events were introduced in 1992 in Barcelona.

The following classifications apply to cycling:

Athletes with a vision impairment. The athletes cycle on a tandem with a valid pilot. It is the only category where a valid athlete can win a medal.

Category LC1-LC4 for athletes with a disability in one or both legs.

Divison 2-Division 4: athletes with a cerebral palsy.

There are two disciplines: Road Cycling and Track Cycling.

There is also a competition in hand cycling in three classes: HC Division A, B and C.

Johan Reekers en Cefas Bouman, de twee handbikers.

Johan Reekers and Cefas Bouman, the two hand cyclists.
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Wielrennen
cycling

Wielrennen

Wielrennen is een relatief nieuwe sport voor atleten met een beperking. Begin jaren tachtig gingen visueel gehandicapten meedoen aan wielerwedstrijden. Pas later 

volgden atleten met een hersenbeschadiging of spasme. Wegwedstrijden werden in Seoel (1988) voor het eerst toegevoegd aan het Paralympische Programma. 

In Barcelona (1992) werd ook op de baan gereden. 

Het wielrennen kent de volgende classificaties: 

Visueel gehandicapten rijden op een tandem en worden ondersteund door een piloot. Het is het enige onderdeel bij de Paralympics waarbij een valide sporter – 

de piloot – ook een medaille kan winnen.

De categorieën LC1 – LC4 zijn voor atleten met een beperking aan één of twee benen.

Divisie 2 – Divisie 4: atleten met een hersenbeschadiging of spasme.

Er is een onderscheid tussen het wielrennen op de baan (Track) en op de weg (Road).

Naast bovengenoemde categorieën wordt ook aan handbiken gedaan. Hier is onderscheid in drie klassen: HC Divison A, B en C.

Teleurstelling van Cefas Bouman in de tijdrit handbiken. Hij mist, na ingewikkelde

berekeningen op basis van de handicap, net de derde plaats. 

Disappointment for Cefas Bouman after the time trial handcycling. After complicated

calculations based on the handicap, he just missed the third place.
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Zilver op de eerste dag in het wielrennen. De 48-jarige blinde tandemwielrenner Jan Mulder (achterop) wint samen met zijn piloot Pascal Schoots zilver

op de achtervolging op de baan. Het goud uit Sydney kon niet worden geëvenaard. “Te oud voor goud”, aldus Jan´s vrouw.

A medal on the first day of the cycling tournament. 48 year old visually impaired tandem cyclist Jan Mulder, together with his pilot Pascal Schoots, wins silver in

the chase. The gold of Sydney could not be repeated. Jan’s wifeteases him, “Too old for gold!”

De visueel gehandicapte Jan Mulder (voorop) is minder succesvol in de tijd-

rit. Samen met zijn piloot Bart Boom eindigt hij in een vijfde tijd in de tijdrit.

Hiermee behalen zij een zevende plaats in het totaalklassement, dat bestaat

uit twee onderdelen: de tijdrit en de wegwedstrijd.

Visually impaired Jan Mulder (in front) and his pilot Bart Boom, finish fifth in

the time trial. With this result, they end up seventh in the final ranking that is

compiled out of two events, the time trial and the road race.
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Cefas Bouman
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Johan Reekers verovert een bronzen medaille in de wegwedstrijd over 41.6 km bij het handbiken. Lange tijd

maakt hij met collega Cefas Bouman deel uit van een kopgroep van vier man. Bij de eindsprint blijkt voor Johan

een derde plaats het hoogst haalbare.

Johan Reekers achieves’ conquering a medal’ isn’t quite good usage a bonze medal in the road chase, a distance of

41.6 km hand biking. For a long time, he and his fellow biker Cefas Bouman are part of the leading group that consists

of four men. By the final sprit, a third place for Johan turned out to be the best possible result.
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Sailing 

Sailing is one of the very few sports in which age does not play an significant role. In fact, the experience gained through years of involvement often enhances the athlete’s abilities.

There are two classes in Paralympic Sailing: Sonar and 2.4mR.

In the Sonar -a three persons keelboat- class, athletes are assigned to one of several categories, depending on their functional limitations. They are then finally rated according to

a point system, starting with one point representing the most limited functional ability and reaching seven points, describing the highest level. Visually impaired athletes can also

compete. In Sonar, each crew is allowed a maximum of 12 points.

Races in the 2.4mR class are individual races. 2.4mR boats are one–fifth scale versions of the 12–metres long boats from the Americas Cup, the oldest international Sailing com-

petition. Since the steersman or steerswoman sits amidships, holding all the instruments for controlling the boat craft and navigating close at hand, the 2.4mR race makes no

special demands on the athletes´ physical abilities. On the contrary, what is essential for the athlete is to develop a good sense of tactics and experience. 

All races in Sonar class or 2.4mR class consist of a series of nine separate races from which the worst score can be discarded. Sailing is an official Paralympic Sport since the

Sydney Games in 2000. 

De 2.4 mR klasse.

The 2.4 mR class.
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Zeilen
sailing

Zeilen

Zeilen is een sport waarbij leeftijd geen rol speelt. Vaak is te zien dat hoe ouder men is, hoe meer ervaring aanwezig is en nemen de winstkansen toe. Twee klassen

worden onderscheiden: de Sonar en de 2.4mR. In de Sonar, een kielboot, varen drie zeilers en is er één reserve. De drie sporters krijgen afhankelijk van hun handicap

punten van één tot zeven toegekend: een zware handicap betekent weinig punten; een lichte meer. Ook visueel gehandicapte atleten kunnen meedoen. De drie zeilers

mogen samen in totaal niet meer dan 12 punten hebben. 

De 2.4mR klasse is een individuele klasse. De gebruikte boot is een schaalmodel van 1: 5 van de 12 meter lange schepen waarmee wordt gezeild in de prestigieuze

Americas Cup, de oudste internationale zeilcompetitie van de wereld. Omdat de stuurman of stuurvrouw midscheeps zit met alle navigatie-instrumenten binnen 

handbereik, stelt deelname geen specifieke eisen aan iemands lichamelijke bekwaamheid. Uiteindelijk gaat het om tactiek en ervaring.

In beide klassen worden negen wedstrijden gezeild, waarbij de wedstrijd met het slechtste resultaat mag worden afgetrokken. Zeilen is een officiële Paralympische

Sport sinds de Spelen van Sydney in 2000. 

Het sonar team.

The sonar team.
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Voor de kust van Agios Kosmos, iets ten zuidoosten van Athene, laat de Nederlander van Franse komaf, Thierry

Schmitter, zien dat Nederland in de 2.4 mR klasse bij de top van de wereld hoort.

At the coast of Agios Kosmos , southeast of Athens, the Dutchman of French origin Thierry Schmitter shows that the

Netherlands belongs to the worlds’ best teams.
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Thierry Schmitter: Wij zijn goed genoeg voor de Olympische Spelen!

Thierry Schmitter: We are good enough for the Olympic Games!

Na negen races verovert hij een bronzen medaille.

After nine races, he achieves ‘conquering a medal’ isn’t quite good usage a bronze medal.
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Ook het Sonar team presteert goed. Het 

trio Udo Hessels, Marcel van der Veen en

Mischa Rossen  behaalt zilver. Het goud

gaat naar Israel.

The Sonar team is also succesfull in Athens.

The trio Udo Hessels, Marcel van der Veen

and Mischa Rossen capture silver. The gold

medal is won by Israel. 
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Nipte finish.

Close finish.
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Sitting Volleyball

Sitting Volleyball first appeared in 1956 in the Netherlands and it was a combination of Volleyball and Sitzbal, a game of German origin. It was first included into the competi-

tion programme of the Paralympic Games in Arnhem, The Netherlands. Nowadays, it is one of the most important team sports for athletes with a disability. 

The differences between Paralympic and Olympic Volleyball are minimal. Sitting volleyball is played on a smaller court of 10 x 6m with a net height of 1.15 m for men and 

1.05 m for women.

Sitting Volleyball has been played by players with a physical disability (amputee) or another handicap (Les Autres). In Sitting Volleyball, the men and women athletes are not

classified as they are in other sports. Each team may is allowed to have a maximum of one minimum disability player on the court at any time. The rest of the team must have

a higher level of disability.

The winner of the game is the first team to win three sets. There is no difference from regular Volleyball in counting points.

Monique Bons
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Zitvolleybal
sitting volleyball

Zitvolleybal

Het zitvolleybal heeft een Nederlands tintje. Het werd hier voor het eerst geïntroduceerd in 1956 als een mengeling van het bestaande volleybal en het Duitse Sitzbal.

Tijdens de Paralympische Spelen in Arnhem in 1980 werd zitvolleybal voor het eerst opgenomen in het officiële programma. Vandaag de dag is het één van de belang-

rijkste teamsporten. De verschillen tussen staand volleybal en zitvolleybal zijn minimaal. Alleen het veld kent kleinere afmetingen van 10x6 m en het net hangt lager: 

op een hoogte van 1.15 m bij de mannen en op 1.05 m bij de vrouwen. 

Zitvolleybal wordt vooral gespeeld door spelers met een lichamelijke handicap (geamputeerden) of een andere handicap (Les Autres). Er bestaat geen classificatie-

systeem, als bij de andere sporten. Een team mag spelen met maximaal één speler die een lichte beperking heeft. De overige spelers moeten een grotere handicap

hebben. Er wordt om drie gewonnen sets gespeeld en de puntentelling wijkt niet af van het staande volleybal.
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Paula List en Petra 

Westerhof.

Paula List and Petra 

Westerhof.
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Maria Poiesz bedankt het oranjelegioen op de tribunes.

Maria Poiesz thanks the Dutch audience.

Het dames zitvolleybalteam maakt in de start van het toernooi haar favorietenrol (regerend wereld- en Europees

kampioen) meer dan waar. Winst op Oekraïne en Finland. 

The women’s Volleyball team prove their international position (world and European champion). They win the games

against Ukraine and Finland.
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De derde wedstrijd wordt er echter, ondanks een goede wedstrijd, verrassend verloren. China,

een volleyballand in opkomst, blijkt te sterk. Nederland verliest zijn eerste wedstrijd met 3-1.

In the third match, however, the team loses unexpectedly to China, despite having played an excellent

game. China is a rising country and wins with a 3-1 score.  
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Aletta Adema-Slagter

In de finale is China opnieuw te sterk. De wedstrijd eindigt wederom in 3-1 voor China en

Nederland wint zilver.

Also in the final, the women have to acknowledge China as superior. The game ends in a 3-1 score

for China again. The Netherlands gain silver.
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Swimming

Competitors in the swimming event are athletes with vision impairment and athletes with a physical disability. Athletes with vision impairment, depending on the degree of

vision loss, are divided into classes S11-S13. For swimmers with a physical disability, classification is relatively more complex. Depending on amongst other things, the type of 

disability, muscle strength, movement coordination or scope of movement and movement limitations in the water, the swimmers are classified within several classes. Freestyle,

backstroke and butterfly (marked with the letter S) are divided into ten classes. Breaststroke (marked with the letter SB) and the individual medley (SM) both have eight. A

swimmer can be classified into one class for one style of swimming and in a different one for another. Also athletes with a different type of disability can be classified into the

same category as long as the have the similar or closely similar functional ability. This complex classification system makes it also possible, for example in the 50 m breaststroke,

to win several golden medals; that is then, one in each category.

De vlinderslag van Marion Nijhof. De 23-jarige blinde

zwemster wint hier een zilveren medaille op de 200

meter wisselslag. Ze wint ook nog twee bronzen medaille

op de 50 en 100 meter vrije slag.

Butterfly by Marion Nijhof. The 23 year old blind athlete

wins silver at the 200 meter Individual Medley. She takes

another two bronze medals at the 50 and 100 meter

Freestyle.

binnenwerk  03-11-2004  15:04  Pagina 82



83

Zwemmen
swimming

Zwemmen

Deelnemers aan het zwemtoernooi zijn atleten met een lichamelijke beperking of een visuele handicap. Deze laatste groep zwemt in de klassen S11-S13. Voor atleten 

met een lichamelijke beperking is het classificatiesysteem een stuk ingewikkelder. Graadmeters zijn onder andere het type handicap, spiersterkte, bewegingscoördinatie,

bewegingsreikwijdte en hoe iemand zich in het water beweegt. De vrije slag, de rugslag en de vlinderslag (gekenmerkt met de letter S) kennen tien klassen. De school-

slag ( SB) en individuele wisselslag (SM) beide acht klassen. Een zwemmer kan op verschillende onderdelen in diverse klassen uitkomen. Atleten met verschillende

handicaps kunnen bovendien in een elfde klasse tegen elkaar racen, zolang zij hetzelfde fysieke vermogen hebben. Dit complexe classificatiesysteem maakt het moge-

lijk dat op de 50 meter schoolslag diverse gouden medailles te winnen zijn. 

Pernille Thomsen
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Gert-Jan Schep

Links: Pernille Thomsen, van origine Deens, vlak voor de start van

een bronzen race. De 27-jarige Thomsen wordt derde op de 50

meter vrije slag (klasse S8) met een tijd van 32.95 seconden. Haar

landgenote Chantal Boonacker eindigt als 8e in dezelfde race.

Left: Pernille Thomsen, a former Dane, just before her start-off in the

50 meter Freestyle (ClassS8). She takes bronze at 32.95 seconds.

Country-mate Chantal Boonacker comes in 8th in the same race.
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Vier keer eerder deed hij al mee aan de Spelen: Kasper Engel. De Utrechtenaar tikt aan in 1.35.98 op de 100 meter

schoolslag (klasse SB5) en behaalt zilver.

The four time participant in the games, Kasper Engel. The man from Utrecht comes in at 1.35.98 in the 100 meter Freestyle

(class SB5) and takes a silver medal.
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Chantal Boonacker op weg naar brons tijdens de

100 meter rugslag (S8) in een tijd van 1.24,13. 

Chantal Boonacker on her way to a bronze medal

in the 100 meter Freestyle (class S8) at 1.24.13. 
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Joost de Hoogh
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Mike van der Zande finisht in een derde tijd op de 100 meter vrije slag.

Mike van der Zande finishes in a third time at the 100 meter Freestyle.

Mike van der Zande
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Vanwege een tragisch busongeluk een dag eerder, zeven scholieren komen op weg

naar de Paralympische Spelen om het leven, is de sluitingsceremonie versoberd en

ingekort. Het binnendragen van de vlag, door Kasper Engel, komt te vervallen.

Na het strijken van de Paralympische vlag en het doven van het vuur gaan de

twaalfde Paralympische Spelen een beetje als een nachtkaars uit.

Toch: See you in Beijing 2008!

Because of a tragic traffic accident one day earlier, the closing ceremony is made more

sober and shortened. Seven school children, on their way to the Paralympics, were kil-

led. This was naturally a disappointment for the through the internet elected Flag-bea-

rer, the swimmer Kasper Engel, because bearing the flags into the stadium was cancel-

led as well. With the taking down of the Paralympic Flag and the smothering of the

flame, the 12th Paralympic Games are over. See you in Beijing 2008.
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Sluiting
closing

binnenwerk  03-11-2004  15:04  Pagina 91



92

Het Oranjelegioen is groots aanwezig. Stadion in, stadion uit en van wedstrijd

naar wedstrijd trekken ze door Athene. Overal zie je de in oranje gehulde sup-

porters lopen. Het maakt duidelijk indruk op andere deelnemers, de fraai uit-

gedoste supporters op de tribunes.

The orange dressed supporters were in large numers present in Athens to

encourage the Dutch athletes.
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Supporters
supporters

Eén van de jongste supporters, de dochter van dressuurruiter Joop Stokkel.

One of the youngest supporters, the daughter of dressage-rider Joop Stokkel.
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Henny Jacobse, voorzitter Nederlands Nationaal Paralympisch Comité.

Henny Jacobse, President of the Netherlands National Paralympic Committee.

Thea Limbach, Chef de Mission van het Nederlands Paralympisch Team en Erica Terpstra,

Voorzitter NOC*NSF.

Thea Limbach, Chef de Mission of the Netherlands Paralympic Team and Erica Terpstra, President of

the Netherlands Olympic Committee and Netherlands Sports Confederation.
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Het Oranjelegioen.

The Dutch supporters ‘Legion of Orange’.
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Nederlandse klompen.

Dutch wooden shoes.
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Huldiging
honouring

De blindengeleidehond Wendy van Marion Nijhof.

The guide-dog Wendy from Marion Nijhof.
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De veertig medaillewinnaars worden net als de Olympiërs drie weken eerder, gehuldigd in Den Haag.

Hoogtepunt voor de atleten is de ontvangst door Koningin Beatrix en kroonprins prins Willem-

Alexander op paleis Noordeinde. Daarna volgt een rijtoer door Den Haag. 

The forty medal winners are, just like the Olympic athletes weeks earlier, honoured in The Hague. The high-

light of this day is the reception by queen Beatrix of the Netherlands and crown prince Willem-Alexander at

the Palace Noordeinde, followed by a motorcade through the city of The Hague. 

Op bezoek bij Koningin Beatrix.

Visiting Queen Beatrix of the Netherlands.
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Huldiging
honouring

Koninklijke onderscheidingen zijn er voor Kenny van Weeghel (foto), Tonnie Heijnen en Gerben Last.

Decorations of honour for Kenny van Weeghel (picture), Tonnie Heijnen and Gerben Last
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Nederlands Paralympisch team
paralympic team of the netherlands
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Atletiek Athletics
Donk, Dhr. J. van der (Jos)
Gruijters, Dhr. P (Pieter)
Janse, Dhr. M.C. (Micha)
Jansen, Dhr. H.C.J.A. (Henk)
Mee, Dhr. A. van der (Albert)
Noorduin, Dhr. W. (Willem)
Roozen, Mw. A.M.T. (Annette)
Smits, Mw. M.J. (Marije)
Weeghel, Dhr. H.H.J.K. van (Kenny)  

Goalbal Goalball
Berkhout, Mw. J.C. (Anneke)
Huijben, Mw. M.E.M. (Marianne)
Schrooten, Mw. C.A. (Christa)
Sier, Mw. J.C.C.M. (Nancy)
Weide, Mw. C. van der (Carla)
Wijk- Knuman, Mw. J.G.E. van (Jolanda)

Paardrijden Equestrian
Bolmer, Dhr. G. (Gert)
Stokkel, Dhr. J. (Joop)
Vries- Vermeulen, Mw. K.A. de (Sjerstin)

Rolstoelbasketbal Wheelchair Basketball
HEREN MEN

Brandsen, Dhr. P.J.E. (Peter)
Breugel, Dhr. F.J. van (Frans)                                             
Charif Jebari, Dhr. M. (Mustafa)
Dettmer, Dhr. R. (Ruud)
Goede, Dhr. F.A. de (Frank)
Jansens, Dhr. K. (Koen)
Lam, Dhr. W. ‘t (Wim)
Linden, Dhr. G.J. van der (Gert Jan)
Oosterbosch, Dhr. M. (Mario)
Oztegel, Dhr. M. (Mete)
Rooij, Dhr. A.A.M.P. de (Anton)
Werf, Dhr. K. van der (Kornelis)

DAMES WOMEN

Garnier, Mw. P. (Petra)
Ibrahimi, Mw. A. (Asjoesja)
Jansen, Mw. J. (Jennette)
Korver, Mw. C.S. (Cher)
Leeuwen, Mw. E.P.M. van (Evelyn)
Mos, Mw. J.C. (Jos‚)
Oosterbaan, Mw. R. (Roos)
Pieterse, Mw. F.H.S. (Fleur)
Tiggelman, Mw. I.L.M.A. (Inge)
Veggel, Mw. J.C.W.J. van (Jeanine) 
Versloot, Mw. C.P. (Carina)
Wevers, Mw. M. (Miranda)

Rolstoeltennis Wheelchair Tennis
Ammerlaan, Dhr. R.L. (Robin)
Beer, Mw. W.A.J. de (Monique)
Erp, Dhr. B.G.H. van (Bas)  
Griffioen, Mw. J. (Jiske)
Peters, Mw. S.L. (Sonja)
Smit, Mw. M. (Maaike)
Stuurman, Dhr. H.J.W.M. (Eric)
Vergeer, Mw. E.M. (Esther)                                                

Tafeltennis Table Tennis
Blok, Dhr. N. (Nico)
Heijnen, Dhr. H.A.J. (Tonnie)
Kersten, Dhr. H.A.F. (Harold)   
Last, Dhr. B.G. (Gerben)
Paardekam, Mw. J.L.A. (Jolanda)

Voetbal Football
Adelaars, Dhr. B.F.G. (Bart)
Beekmans, Dhr. P. (Patrick)
Berlee, Dhr. N. (Nico)
Breemen, Dhr. R.H. van (Rudi)
Born, Dhr. R.J. van den (Richard)
Haas, Dhr. R.J.M. de (Ruben)
Lokhoff, Dhr. S.H.M. (Stephan)
Son, Dhr. T.J.F. van (Thieu)                                                
Tetelepta, Dhr. D. (David                                                   
Ven, Dhr. M. van de (Martijn)
Voogd, Dhr. J.G. (Jeroen)
Wit, Dhr. M. de (Milo)

Wielrennen Cycling
Boom, Dhr. B. (Bart)
Bouman, Dhr. C. (Cefas)
Mulder, Dhr. J.W. (Jan)
Reekers, Dhr. J.A. (Johan)
Schoots, Dhr. P. (Pascal)

Zeilen Sailing
Dam, Mw. A.T. ten (Annette)
Hessels, Dhr. U.J. (Udo)
Rossen, Dhr. M.M. (Mischa)
Schmitter, Dhr. T.J.N. (Thierry)
Veen, Dhr. M.R. van de (Marcel)

Zitvolleybal Sitting Volleyball 
Adema- Slagter, Mw. A. (Aletta)
Bons, Mw. M.M.G.J.P. (Monique)
Haan- Baltink, Mw. A.H. den (Anneke)
Harmsen- Roosen, Mw. K.M. (Karin)
List, Mw. P. (Paula)
Marum, Mw. D.D. van (Djoke)
Poiesz, Mw. M.A. (Maria Anna)
Roest, Mw. M.A. (Marijke)
Slenter- Weijts, Mw. J.G.N. (Jolanda)
Thije- Voortman, Mw. J. ten (Josien)  
Verwer, Mw. P. (Els)
Westerhof, Mw. P. (Petra)

Zwemmen Swimming
Boonacker, Mw. C. (Chantal)
Engel, Dhr. C.P.M. (Kasper)
Hoogh, Dhr. J. de (Joost)
Nijhof, Mw. M. (Marion)
Schep, Dhr. G.J. (Gert-Jan)
Thomsen, Mw. P.P.T. (Pernille  
Zanden, Dhr. M.J.M. van der (Mike)
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Robin Ammerlaan
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Uitslagen
results

Atletiek Athletics

100M - T54 MEN

GOLD TAHTI Leo Pekka FIN 14.19
SILVER WEIR Dave GBR 14.31
BRONZE van WEEGHEL Kenny NED 14.33

200M - T54 MEN

GOLD TAHTI Leo Pekka FIN 25.25
SILVER van WEEGHEL Kenny NED 25.32
BRONZE WEIR Dave GBR 25.55

400M - T54 MEN

GOLD van WEEGHEL Kenny NED 47.45
SILVER YASUOKA Choke JPN 47.67
BRONZE ADAMS Jeffrey CAN 47.73

800M - T37 MEN

GOLD DRIHA Oleksandr UKR 2.03.18
SILVER CHARMI Mohamed TUN 2.05.10
BRONZE TUBIELEWICZ Mariusz POL     2.10.17
5th JANSE Micha NED 2.13.41

1500M - T37 MEN

GOLD CHARMI Mohamed TUN 4.22.09
SILVER DRIHA Oleksandr UKR 4.22.42
BRONZE HANANI Khaled ALG 4.26.05
5th JANSE Micha NED 4.38.83

SHOT PUT - F13 MEN

GOLD SUN Hai Tao CHN 16.62 m
SILVER YASINOVYI Alexander UKR 15.87 m
BRONZE SHORT Russell AUS 15.54 m
10th MEE van der Albert NED 12.58 m

SHOT PUT - F36 MEN

GOLD PIOTROWSKI Pawel POL 12.12 m
SILVER DUBIN Wolfgang AUT 11.90 m
BRONZE NOORDUIN Willem NED 11.88 m

SHOT PUT - F56 MEN

GOLD SMORSZCZEWSKI Krzysztof POL 11.70 m
SILVER WIES Gerhard GER 11.29 m
BRONZE NIELSEN Rene DEN 11.27 m
11th GRUIJTERS Pieter NED 9.78  m

SHOT PUT - F58 MEN

GOLD ALLAM Ibrahim EGY 14.19 m
SILVER ROKICKI Janusz POL 14.19 m
BRONZE ELBEHIRY Hany EGY 14.09 m
9th JANSEN Henk NED 11.80 m

DISCUS THROW - F12 MEN

GOLD SUN Hai Tao CHN 52.51 m
SILVER ANDRYUSHCHENKO V. RUS 44.49 m
BRONZE URBONAS Rolandas LTU 43.32 m
8th MEE van der Albert NED 37.51 m

DISCUS THROW - F36 MEN

GOLD KUBALA Milan CZE 35.25 m
SILVER NOORDUIN Willem NED 33.33 m
BRONZE STRYDOM Duane RSA 32.96 m

DISCUS THROW - F57 MEN

GOLD POHLMANN Rostislav CZE 47.53 m
SILVER ZHENG Weihai CHN 46.42 m
BRONZE ABDELLATTIF Hossam EGY 43.29 m
5th JANSEN Henk NED 41.20 m

JAVELIN THROW - F12 MEN

GOLD TRYPUTS Aliaksandr BLR 56.63 m
SILVER PYCH Miroslaw POL 52.32 m
BRONZE GRLICA Milos SCG 52.05 m
9th MEE van der Albert NED 37.51 m

JAVELIN THROW - F42 MEN

GOLD MATHIASEN Jakob DEN 49.57 m
SILVER LOMBAARD Fanie RSA 47.02 m
BRONZE SAALABI Vahab IRI 46.91 m
4th DONK van der Jos NED 46.83 m

JAVELIN THROW - F55/56 MEN

GOLD NADERI Ali IRI 35.30 m 1208 points
SILVER GRUIJTERS Pieter NED 37.70 m 1180 points
BRONZE ZHANG Ying Bin CHN 32.65 m 1117 points

JAVELIN THROW - F58 MEN

GOLD EZEIKPE Silver NGR 50.72 m
SILVER ELATAR Mahmoud EGY 49.14 m
BRONZE PIZARRO Alexis PUR 46.60 m
8th JANSEN Henk NED 34.51 m
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PENTATHLON MEN - P54-58 
GOLD LING Yong CHN 5806 points
SILVER GRUIJTERS Pieter NED 5655 points
BRONZE NIELSEN Rene DEN 5495 points

LONG JUMP - F42 WOMEN

GOLD ZHANG Hai Yuan CHN 3.67 m
SILVER WOLF Christine GER 3.53 m
BRONZE BUSTAMANTE Perla MEX 3.44 m
5th ROOZEN Annette NED 3.33 m
8th SMITS Marije NED 3.19 m

Goalbal Goalball

GOLD CANADA
SILVER USA
BRONZE JAPAN
5th THE NETHERLANDS

Paardrijden Equestrian

IND. DRESSAGE CH GII 
GOLD SLAETTENGREN Irene, LARINO SWE 72.636 
SILVER STOKKEL Joop, PEGASUS NED 70.545
BRONZE BOLMER Gert, LODEWIJK NED 68.727
BRONZE TUSTAIN Nic PRINZ, HEINRICH GBR

IND. DRESSAGE FR GII 
GOLD SLAETTENGREN Irene, LARINO SWE 78.944
SILVER BRENNER Hannelore,

ROQUEFORT 16 GER 76.056
BRONZE TUSTAIN Nic PRINZ, HEINRICH GBR 75.000
4th STOKKEL Joop, PEGASUS NED 74.333
5th BOLMER Gert, LODEWIJK NED 73.389

TEAM DRESSAGE

GOLD GREAT BRITAIN
SILVER GERMANY
BRONZE THE NETHERLANDS

Rolstoelbasketbal Wheelchair Basketball

WOMEN

GOLD UNITED STATES 
SILVER AUSTRALIA 
BRONZE CANADA 
7th THE NETHERLANDS 

MEN

GOLD CANADA 
SILVER AUSTRALIA 
BRONZE GREAT BRITAIN 
4th THE NETHERLANDS

Rolstoeltennis Wheelchair Tennis

MIXED SINGLES – QUAD

GOLD NORFOLK Peter GBR
SILVER WAGNER David USA
BRONZE VAN ERP Bas NED

De Nederlandse paparazzi aan de andere kant van het net.

Dutch paparazzi at the other site of the net.
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WOMEN’S SINGLES

GOLD VERGEER Esther NED
SILVER PETERS Sonja NED
BRONZE Di TORO Daniela AUS

WOMEN’S DOUBLES

GOLD SMIT Maaike, VERGEER Esther NED
SILVER KHANTHASIT Sakhorn, TECHAMANEEWAT Ratana THAI
BRONZE KALT Sandra, SUTER ERATH Karin SUI

MIXED DOUBLES - QUAD

GOLD TAYLOR Nick, WAGNER David USA
SILVER ECCLESTON Mark, NORFOLK Peter GBR
BRONZE DE BEER Monique, VAN ERP Bas NED

MEN’S SINGLES

GOLD AMMERLAAN Robin NED
SILVER HALL David AUS
BRONZE JEREMIASZ Michael FR

Tafeltennis Table Tennis

MEN´S TEAM CLASS 9
GOLD HEIJNEN Tonnie, LAST Gerben NED
SILVER SWVRACZIK Stanisla, GUTDEUTSCH René AUS
BRONZE HSU Chih Shan, HU Ming Fu TPE

Voetbal Football

GOLD UKRAINE
SILVER BRASIL
BRONZE RUSSIAN FEDERATION
6th THE NETHERLANDS

Wielrennen Cycling

WEG MEN HC B/C HANDCYCLE ROAD RACE

GOLD MAYRHOFER Johann AUT 1.17.29
SILVER ALBOR Alejandro USA 1.17.29
BRONZE REEKERS Johan NED 1.17.30
4e BOUMAN Cefas NED 1.17.30

MEN HC B/C HANDCYCLE ROAD TIME TRIAL

GOLD PIPEK Marcel CZE 17.28.09
SILVER MAYRHOFER Johann AUT 18.16.42
BRONZE NIETLISPACH Franz SUI 18.18.92
4th BOUMAN Cefas NED 18.20.47
9th REEKERS Johan NED 19.31.32

MEN B 1-3 TANDEM GEN CLASS IND RR&TT 
GOLD DANILIK Aliaksandr, SHAPTSIABOI Vasili BUL
SILVER LLAURADO David, VENGE Christian ESP
BRONZE CROWE Robert, MODRA Kieran AUS
9th MULDER Jan, BOOM Bart NED

TRACK MEN B 1-3 TANDEM 4KM INDIVIDUAL PURSUIT

GOLD CROWE Robert, MODRA Kieran AUS
SILVER MULDER Jan, SCHOOTS Pascal NED
BRONZE HUNTER Paul, SHARPE Ian GBR

Zeilen Sailing

MIXED 2.4MR (1-PERSON) - OPEN

GOLD SEGUIN Damien FR
SILVER BROWN Thomas USA
BRONZE SCHMITTER Thierry NED

MIXED SONAR (3-PERSON) - OPEN

GOLD COHEN Dror ISRAEL
EFRATI Arnon
VEXLER Benni

SILVER HESSELS Udo THE NETHERLANDS
van de VEEN Marcel
ROSSEN Mischa
TEN DAM Annette

BRONZE ROSS DUGGAN John USA
CREIGNOU Jean Paul
JOHNSON Bradley
CLEWORTH JR Roger

Zitvolleybal Sitting Volleybal

GOLD CHINA
SILVER THE NETHERLANDS
BRONZE USA
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Zwemmen Swimming

MEN’S 50M FREESTYLE - S8
GOLD WANG Xiao Fu CHN 26.84
SILVER FYKAS Konstantinos GRE 27.54
BRONZE AUSTIN Ben AUS 28.42
5th SCHEP Gert-Jan NED 30.14

MEN’S 50M FREESTYLE - S10 
GOLD HUOT Benoit CAN 24.71
SILVER LEVECQ David ESP 25.52
BRONZE ZOOK Justin USA 25.61
7th ZANDEN van der Mike NED 26.49

MEN’S 100M FREESTYLE - S8
GOLD AUSTIN Ben AUS 1.01.44
SILVER FYKAS Konstantinos GRE 1.01.74
BRONZE MOFFATTI Ricardo AUS 1.03.73
11th SCHEP Gert-Jan NED 1.06.68

MEN’S 100M FREESTYLE - S10 
GOLD HUOT Benoit CAN 53.73
SILVER LEVECQ David ESP 56.32
BRONZE van der ZANDEN Mike NED 45.47

MEN’S 400M FREESTYLE

GOLD HUOT Benoit CAN 4.15.01
SILVER WELBOURN Robert GBR 4.16.60
BRONZE PIJANOWSKI Piotr POL 4.12.12
4th van der ZANDEN Mike NED 4.23.81
5th HOOGH de Joost NED 4.24.86

MEN’S 100M BUTTERFLY - S10 
GOLD HUOT Benoit CAN 59.54
SILVER BELL Daniel AUS 59.67
BRONZE CUNDY Jody GBR 1.01.02
5th van der ZANDEN Mike NED 1.01.48

MEN’S 100M BREASTSTROKE - SB5 
GOLD SLATTERY Tadhg RSA 1.33.01
SILVER ENGEL Kasper NED 1.35.98
BRONZE RANGEL Pedro MEX 1.36.31

MEN’S 100M BACKSTROKE - S6 
GOLD PLOTNIKOV Igor RUS 1.14.71
SILVER MICHALSKI Mateusz POL 1.19.40
BRONZE TANG Yuan CHN 1.19.71
11th ENGEL Kasper NED 1.31.09

MEN’S 100M BACKSTROKE - S8 
GOLD MOHR Travis USA 1.10.15
SILVER MALONE David IRL 1.12.55
BRONZE SPANJA Mihovil CRO 1.13.49
6th SCHEP Gert-Jan NED 1.17.74

MEN’S 100M BACKSTROKE - S10 
GOLD ZOOK Justin USA 1.01.22
SILVER HUOT Benoit CAN 1.04.30
BRONZE WELSH Rod AUS 1.04.55
7th HOOGH de Joost NED 1.08.41

MEN’S 200M INDIVIDUAL MEDLEY - SM8 
GOLD WANG Xiao Fu CHN 2.26.82
SILVER AUSTIN Ben AUS 2.32.19
BRONZE SPANJA Mihovil CRO 2.39.62
5th SCHEP Gert-Jan NED 2.40.90

MEN’S 200M INDIVIDUAL MEDLEY - SM10 
GOLD HUOT Benoit CAN 2.15.78
SILVER WELSH Rod AUS 2.22.13
BRONZE PIJANOWSKI Piotr POL 2.22.62
5th HOOGH de Joost NED 2.23.70

MEN’S 4X100M MEDLEY - 34 PTS

GOLD WELSH Rod AUSTALIA
BELL Daniel 
AUSTIN Ben 
HARRIS Alex 

SILVER WANG Renjie CHINA
LI Ke Qiang
WANG Xiao Fu 
XIONG Xiao Ming 

BRONZE MICHALSKI Mateusz POLAND
PATERKA Krzysztof 
DRAGOWSKI Kamil 
PIJANOWSKI Piotr 

The Netherlands disqualified
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WOMEN’S 50M FREESTYLE - S8 
GOLD DRABSCH Cecilie NOR 31.51
SILVER LEYBOVITCH Keren Or ISR 32.11
BRONZE THOMSEN Pernille NED 32.95
8th BOONACKER Chantal NED 35.21

WOMEN’S 50M FREESTYLE - S11 
GOLD SUGIMORI Fabiana BRA 32.35
SILVER BALL Natalie GER 33.22
BRONZE NIJHOF Marion NED 33.58

WOMEN’S 100M FREESTYLE - S11 
GOLD GARCIA Anais ESP 1.12.10
SILVER BALL Natalie GER 1.13.25
BRONZE NIJHOF Marion NED 1.13.48

WOMEN’S 400M FREESTYLE - S8 
GOLD LONG Jessica USA 5.07.88
SILVER CLARKE Lichelle AUS 5.22.99
BRONZE ANDREASEN Heidi FRO 5.26.29
4th BOONACKER Chantal NED 5.31.51

WOMEN’S 100M BACKSTROKE - S8 
GOLD LEYBOVITCH Keren Or ISR 1.19.55
SILVER PASZTORY Dora HUN 1.24.07
BRONZE BOONACKER Chantal NED 1.24.13
5th THOMSEN Pernille NED 1.27.92

WOMEN’S 100M BACKSTROKE - S11 
GOLD DONG Qiming CHN 1.22.35
SILVER AKIYAMA Rina JPN 1.23.63
BRONZE SOKOLOVA Olga RUS 1.23.68
5th NIJHOF Marion NED 1.16.17

WOMEN’S 200M IND MEDLEY - SM11 
GOLD SOKOLOVA Olga RUS 3.04.24
SILVER NIJHOF Marion NED 3.10.32
BRONZE BALL Natalie GER 3.13.15

Het brons van de 100 meter vrije slag voelt goed. Marion Nijhof  finisht in een tijd 1.31.61, een per-

soonlijk record. De medaille wordt uitgereikt door niemand minder dan koningin Sofia van Spanje.

Winning a bronze medal in the 100 meter Freestyle feels good. Marion Nijhof finishes in 1.31.61, a personal

record. The medal is presented by no less a person than queen Sofia of Spain.

binnenwerk  03-11-2004  15:05  Pagina 107



binnenwerk  03-11-2004  15:05  Pagina 108



109

X
x

Foto verantwoording

Stichting Hephaïstos

Pagina/page 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 29, 34 (rechts/right), 35, 38 (links/left), 41, 42,

43, 44, 45, 46, 50, 55, 61, 63, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 83, 90, 91, 92(rechts/ right),

93(rechts/right), 94 (rechtsboven/right above; onder/below), 95, 99, 104, 108 en

109. 

Mathilde Dusol

Cover (links/left); pagina/page 4, 10, 12 (rechts/right), 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24,

25, 28, 30, 31, 32, 33, 34 (links/left), 36, 39, 40, 48, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64,

65, 66, 67, 68, 70, 71, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 (rechts/right), 93 (links/left),

94 (linksboven/left above), 96, 97, 98, 100 en 107.  

Hein Koops

Cover (rechts/right); pagina/page 12 (links/left), 20, 23, 37, 38 (rechts/right), 47,

49, 52, 54, 57, 74, 75, 76, 89 (links/left), 92 (links/left) en 102.

binnenwerk  03-11-2004  15:05  Pagina 109



110

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door:

Sponsor van Esther VergeerDe Sponsor Loterij steunt goede doelen 
op gebied van Sport en Gezond,
www.sponsorloterij.nl

De foto’s zijn gemaakt met Nikon fotoapparatuur
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Extra Impuls Paralympics Programma
Het Europees Jaar van de Gehandicapten (2003) en de Paralympische Spelen in Athene (2004) waren voor NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame

Ontwikkeling) aanleiding om het tweejarige fonds ‘Extra Impuls Paralympics’ (EIP) in te stellen. Uit dit fonds zijn subsidies verleend aan kortlopende projecten van een aantal partnerorgani-

saties van NCDO (KNLTB, KNVB, Nebas/Nsg, Peace Flame Foundation, Respo DS-DI, IPC, Stichting Dir, Stichting Score, Terre des Hommes). De projecten richtten zich op het structureel

verbeteren van de positie van gehandicapten in ontwikkelingslanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de middelen voor dit fonds beschikbaar gesteld. 

Resultaten Extra Impuls Programma

Dankzij het samenwerkingsverband met de partnerorganisaties van NCDO was het mogelijk om in een relatief korte periode aanzienlijke resultaten te boeken. Dit zijn de belangrijkste resul-

taten: 

• deelname van 32 atleten uit ontwikkelingslanden aan de Paralympische Spelen in Athene; 

• vertegenwoordiging van vier landen die zonder het Extra Impuls Programma afwezig zouden zijn geweest. Suriname deed nog nooit mee en Ethiopië, Kaap Verdië en Ghana waren er de

afgelopen 12 jaar niet bij; 

• een eerste gouden medaille ooit voor India via een door ‘Extra Impuls’ gesteunde sporter;

• een krachtig signaal aan de landen waar gehandicapten vaak buitenspel staan en aan organisaties die deze gehandicapte atleten in ontwikkelingslanden in de toekomst kunnen blijven

ondersteunen;

• opzetten van faciliteiten, structuren en organisaties in ontwikkelingslanden waar talloze gehandicapten in de toekomst gebruik van zullen maken, en waardoor mensen de kans krijgen

om uit hun sociale isolement te komen.

‘Zo’, luidt de Olympische gedachte. Maar als je in een ontwikkelingsland gehandicapt bent, doe je meestal niet mee. Met een website, free cards, een persevenement, advertenties, radio-

commercials en free publicity werden ruim één miljoen mensen op de hoogte gesteld van het ‘Extra Impuls Paralympics Programma’.

Voor meer informatie: www.meedoeniswinnen.nl / www.ncdo.nl / www.sportdevelopment.org.
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