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Foreword

“To enable Paralympic Athletes to  Achieve Sporting Excellence and  
Inspire and Excite the World” was the motto of the International Paralympic 
Committee for the Summer Games in Beijing. 
As member of the Honorary Board of the IPC, I was witness to remarkable 
and unforgettable achievements by athletes from the Netherlands and other 
countries, who were cheered on by an exceptionally enthusiastic public.

I was genuinely very pleased with the attention from the press this year,  
for example the daily broadcasts of the games on television. But in my eyes 
there could have been much more. Only when you get to know sports for the 
disabled, when you watch it, judge the performances and know the rules 
for the different events, is it possible to truly understand, value and enjoy it.

One of the most exciting and moving moments for me in Beijing was the 
experience of handing out the medals: to Annette Roozen who won silver for 
her jump of 3.63 meters, but also to the Chinese javelin thrower who won a 
gold medal. The singing of the Chinese national anthem filled the enormous 
stadium, even though his status as a person with a handicap had been until 
recently officially denied. 

To the initiators, the photographers and the creators of this book, I would 
like to offer my sincere compliments for the contents and for bringing this 
book to life. This book shows just how inspiring and exciting the Paralympics 
of 2008 have actually been. For sports for the handicapped in the Netherlands 
and in the world, I wish fantastic growth and development. And I am counting 
on the Netherlands delegation participating in the Paralympic Winter Games 
that will take place in two years in Vancouver!

HRH Princess Margriet
Princess of the Netherlands 

Voorwoord

“To enable Paralympic Athletes to Achieve Sporting Excellence and Inspire 
and Excite the World” was het motto van het International Paralympic 
Committee voor de Zomerspelen in Beijing.
Als Lid van de Honorary Board van het IPC was ik er getuige van dat er 
 geweldige en onvergetelijke topprestaties zijn geleverd door zowel de 
 Nederlandse als de andere atleten, aangemoedigd door een buitengewoon 
enthousiast publiek. 

Ik was oprecht blij met de aandacht van de pers dit jaar, met name de 
 dagelijkse uitzendingen op de televisie, maar dat had nog veel meer kunnen 
zijn in mijn ogen. Pas als je kunt kennismaken met de gehandicaptensport, 
als je het kunt zien en beoordelen en kennis hebt van de specifieke spel-
regels, ontstaat begrip, waardering en enthousiasme. 

Een van de mooiste momenten die ik in Beijing heb ervaren, was het moment 
dat ik de medailles mocht uitreiken. Aan Annette Roozen, die zilver won 
met haar sprong van 3,63 meter. Maar ook aan de Chinese speerwerper die 
een gouden medaille won en voor wie het volkslied in dat enorme stadion 
klonk, terwijl zijn bestaan als mens met een beperking tot voor kort nog 
officieel werd ontkend. 

De initiatiefnemers, de fotografen en de samenstellers van dit boek wil ik 
graag van harte complimenteren met de totstandkoming en de inhoud 
 ervan. Dit boek laat zien hoe inspirerend en spannend de  Paralympics 2008 
werkelijk zijn geweest. Ik wens de gehandicaptensport in Nederland en in 
de wereld een fantastische groei en ontwikkeling toe en ik reken erop dat 
een Nederlandse delegatie  deel uitmaakt van de Paralympische Winter-
spelen die over twee jaar in Vancouver plaatsvinden!

HKH Prinses Margriet
Prinses der Nederlanden
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Foreword

As Secretary of Health, Welfare and Sport, I have had the opportunity to 
witness the terrific athletic accomplishments that have been achieved 
during the Paralympic Games. I have truly enjoyed the athletes, and what 
an unforgettable event it has been. This has been sport at the highest level. 
The time when it was not terribly difficult to place and to perhaps win a medal 
in the  Paralympic Games has certainly ended.

I am highly impressed with these athletes who have had to deal with 
 significant setbacks in their early lives, and have often found new prospects 
through sports. There’s no question here about being pitiful or looking for 
pity; these are strong personalities at work. We need to think about people 
with a disability in an entirely new way. They deserve to be taken seriously, 
and their freedom to participate in society, but especially also in sports, 
must be promoted.

In the Netherlands, the percentage of people with a disability who participate 
in sports is less than the percentage of people without a handicap.  
This needs to change, and it can when the Paralympic Games provide such 
inspiring sports accomplishments. But that is not enough. More is needed. 
People with a disability often need an extra push to begin playing sports. 
Often, they don’t feel stimulated by their direct environment to begin 
 participating in sports.
This beautiful book will certainly provide inspiration for many disabled people. 
A goal of my policy is to help people with a handicap get more exercise and 
participate more in sports. In the coming years, NOC*NSF will be working 
towards this goal. I see the Paralympics athletes as an essential source of 
inspiration.

Jet Bussemaker 
State Secretary of Health, Welfare and Sport

Voorwoord

Als staatssecretaris heb ik een aantal dagen getuige mogen zijn van de 
geweldige sportieve prestaties die er geleverd zijn tijdens de Paralympische 
Spelen. Wat heb ik genoten van de sporters, wat een onvergetelijk evenement. 
En wat een topsport. De tijd dat je je makkelijk kon plaatsen voor de 
 Paralympische Spelen en een medaille kon winnen is definitief ten einde.

Verder ben ik zeer onder de indruk van deze sporters die eerder in hun leven 
met vele tegenslagen te kampen hebben gehad, en via de sport vaak weer 
perspectief gekregen hebben. Hier is geen sprake van zieligheid of roep om 
begrip; hier zijn krachtige persoonlijkheden aan het werk. Daar wordt nog 
wel eens anders over gedacht. Mensen met een beperking dienen serieus 
genomen te worden. Hun participatie in de samenleving, maar met name 
ook in de sport, moet worden bevorderd.  

De sportdeelname van mensen met een handicap in Nederland blijft achter 
in vergelijking tot mensen zonder een handicap. Daar moet verandering in 
komen. Dat kan door aansprekende sportprestaties, zoals we tijdens de 
Paralympische Spelen hebben gezien. Maar dat alleen is niet voldoende,  
er is meer nodig. Mensen met een beperking hebben vaak een extra duwtje 
nodig om te gaan sporten. Zij voelen zich in hun directe omgeving nu vaak 
niet gestimuleerd om te gaan sporten. 
Dit mooie boek zal voor velen ongetwijfeld een stimulans betekenen. 
Ik wil er door mijn beleid aan bijdragen dat mensen met een handicap meer 
gaan sporten en bewegen. NOC*NSF en gehandicaptensport Nederland gaan 
zich in de komende jaren daarop inzetten. De Paralympische sporters vormen 
daarbij voor mij een belangrijke inspiratiebron.

Jet Bussemaker 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Opening

“Super. Echt niet normaal”. Het zijn de woorden van Esther Vergeer,  
onze vlaggendrager bij de openingsplechtigheid. “De mooiste opening die 
ik ooit op de Paralympische Spelen heb gezien”, is een andere uitspraak. 
Perfectionisme tot in de kleinste details. Soms ingetogen, dan weer uitbundig, 
kleurrijk, ontroerend en vol diepgang. China staat aan het begin van een 
emancipatie proces van de gehandicapte mens. Niet voor niets is één van 
de thema’s van deze Spelen: “grensverlegging, integratie en gelijkheid”. 
Op zaterdag 7 september om 20.00 uur Chinese tijd begint de openings-
ceremonie. Anders dan in voorgaande jaren zijn het nu eerst de atleten die 
aan bod komen. Kwamen ze vroeger pas na de show het stadion binnen,  
nu kunnen ze het hele programma volledig meemaken. 
Er doen 148 landen mee en als nummer 107 komt de Nederlandse ploeg het 
Vogelnest binnen. Na anderhalf uur staat of zit iedere atleet op de bestemde 
plaats en kan het schouwspel, met veel vuurwerk beginnen. In de show komt 
het logo van het International Paralympic Committee (IPC) veelvuldig aan bod. 
Rood, blauw en groen zijn de kleuren en de drie gebogen lijnen, de Agito’s, 
staan voor beweging en verbinding en symboliseren zo de rol van het IPC, 
dat door middel van sport atleten uit de hele wereld bij elkaar wil brengen.
En verder? Natuurlijk, het officieel voor geopend verklaren van de Spelen 
door de president van de Volksrepubliek China, Hu Jintao; het hijsen van de 
Paralympische vlag; het afleggen van de eed door een atleet en een scheids-
rechter; het binnenbrengen van de Paralympische vlam. Hou Bin, een Chinese 
atleet, trekt zichzelf met rolstoel en vlam omhoog om in de nok van het 
 stadion het vuur te ontsteken. De Spelen kunnen beginnen!

Opening

“Amazing. Really unbelievable.” These are the words of Esther Vergeer,  
our flag bearer for the opening ceremonies. “The most beautiful opening at 
the Paralympic Games I’ve ever seen,” is another comment. Perfectionism 
to the smallest details. Sometimes simple, but then extravagant, colourful, 
moving and full of intensity/meaning.  China is just beginning an emancipation 
movement for the handicapped. It’s not for nothing that one of the themes 
of these Games is “transcendence, integration and equality.”
On Saturday, 7 September at 20:00 hours Chinese time, the opening cere-
monies begin. Unlike in previous years, the athletes come first. Instead of 
waiting to enter after the show, they can watch and enjoy the entire program.
There are 148 different countries participating and the Netherlands team 
enters the Bird’s Nest as number 107. After an hour and a half, every athlete 
is standing or sitting at the assigned place and the spectacle, with loads of 
fireworks can begin. The logo of the International Paralympic Committee 
(IPC) is seen frequently during the show. Red, blue and green are the colours, 
and the three arched lines, the Agitos, stand for movement and connecting. 
They thus symbolize the role of the IPC in joining athletes from all over the 
world together in sports.
And what more? Of course, the announcement of the opening of the games 
by the president of the People’s Republic of China, Hu Jintao; the hoisting 
of the Paralympic flag; the taking of the oath by an athlete and a referee; 
and the bringing in of the Paralympic flame. The Chinese athlete Hou Bin 
then pulls himself, with wheelchair and flame, up to the highest point of 
the stadium to light the torch. Let the Games begin!
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≤≤
Esther Vergeer brengt de Nederlandse vlag het stadion binnen. Het is de eerste keer dat 

de atleten aan het begin van de openingsceremonie hun entree maken. Nu kunnen ze 

genieten van een adembenemende opening.

≥

De Chinese Atleet Hou Bin  volbrengt een huzarenstukje door zich in zijn rolstoel naar de 

nok van het stadion omhoog te trekken om daar de Paralympische Vlam te ontsteken.



Atletiek |  Atletics

De atleten worden op grond van hun handicap in de volgende klassen 
 ingedeeld: 
- Atleten met visuele beperkingen (klassen 11,12 en 13);
- Atleten met een hersenbeschadiging (klassen 32-38);
-  Atleten met een amputatie en les Autres (atleten kunnen niet in één  

van de andere categorieën worden ingedeeld) (klassen 42-46);
- Atleten die in een rolstoel zitten (klassen 51-58).

De atletiekonderdelen spelen zich af op de baan (T van Track) of daarbuiten 
(F van Field, de werp- en springnummers). De P staat voor Pentathlon (Vijf-
kamp).

Het wereldkampioenschap Atletiek voor gehandicapten in Assen in 2005 is 
de voorbode geweest van de sterke ontwikkeling in de prestaties. Ook zien 
we dat wheeler-nummers in “gewone” atletiekwedstrijden aan het wedstrijd-
programma worden toegevoegd wat de integratie ten goede komt. Maar met 
de komst van de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is er een nieuw 
 element bij gekomen: met een handicap meedoen aan wedstrijden voor 
valide sporters. “Blade Runner” (dubbele beenprothese) Pistorius wil zowel 
meedoen aan de Olympische Spelen (400 meter) als de Paralympische Spelen 
(100 meter, 200 meter en 400 meter). Echter de Internationale Atletiek 
 Federatie weigert dit maar het Internationaal Sporttribunaal (CAS) stelt 
hem in het gelijk als hij aan de limiet voldoet. Dat is hem helaas niet gelukt. 
Op de Paralympische Spelen haalt hij goud op de 110 meter, de 200 meter 
en de 400 meter. 
De Nederlandse afvaardiging is met 8 atleten goed vertegenwoordigd met 
als resultaat één gouden en twee zilveren medailles. Het prachtige “Birds-
nest” inspireert tot presteren!

Bij het verspringen haalt Annette Roozen in de klasse F64 met een sprong van 3.63 meter 

een zilveren medaille. 
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∫

Marijke Mettes loopt een persoonlijk record. De spanning is van haar gezicht af te lezen.  

Wel of geen finaleplaats. Na het opmaken van alle resultaten blijkt dat ze beide finales op 

een paar tellen mist.

≤≤
Voor wheeler Kenny van Weeghel zijn deze Spelen niet succesvol. Zowel op de 100 meter T54, 

als 200 meter T54 en 400 meter T54 komt hij te kort voor een podium plaats.



≤

Bij het speerwerpen klasse F42/F44 eindigt Jos van der Donk als twaalfde.



≥

Ronald Hertog komt in de klasse F42/F44 met een worp van 51,69 meter ruim drieèneen-

halve meter te kort voor het brons.

Met een prachtig wereldrecord van 42,27 meter wordt Pieter Gruijters Paralympisch 

kampioen speerwerpen in de klasse F55/F56.





∫

Bij het verspringenwordt Marije Smits zesde. Annette Roozen heeft in de klasse T42 op de 100 meter een zilveren medaille gewonnen. 

Marije Smits die ook in de finale loopt komt tot een zesde plek.

≤≤

“Veteraan” Willem Noorduin die sinds 1988 aan de Spelen meedoet is het niet gelukt om ook 

deze keer een medaille op discuswerpen en kogelstoten te winnen.



Handboogsport |  Archery

Bij de handboogsport onderscheiden we drie klassen:
Klasse ARST:  de sporters hebben geen beperkingen in de armen en hebben 

een lichte beperking in de benen. Men kan zowel staand of 
zittend op een stoel of kruk te schieten. Dit wordt bij de 
classificatiekeuring bepaald.

Klasse ARW1:  de sporters hebben beperkingen in armen en benen.  
Voor het beoefenen van de handboogsport zijn ze op een 
rolstoel aangewezen.

Klasse ARW2:  de sporters zijn voor het dagelijks leven aangewezen op een 
rolstoel en hebben (zeer) beperkte mobiliteit in hun benen.

Eliane Salden is de grote verrassing bij het handboogschieten. Met uiterste precisie schiet 

zij haar pijlen op het onderdeel individuele recurve in de ARST-klasse. In de kwartfinale treft 

ze de als nummer 1 geplaatste Koreaanse Hwa-Sook Lee. Deze vrouw is een klasse apart,  

ze wint met 107-96 punten en wordt ook Paralympisch Kampioene.
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Hippische sport |  Equestrian

Bij de hippische sport wordt op de Paralympische Spelen alleen dressuur 
gereden; zowel individueel als in landenteams.
Er zijn vier classificaties (Grade):
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 evenwichtstoornis bewegingsbeperkingen hebben maar hun 
armen en benen redelijk kunnen gebruiken.

Grade 3:  Atleten kunnen zelfstandig lopen maar hebben beperkingen in een 
arm en been of aan beide armen en benen. Visueel gehandicapten 
in categorie B1 doen eveneens mee in deze klasse.

Grade 4:  Atleten met een beperking in een of twee ledematen en visueel 
gehandicapten uit de categorieën B2 en B3.

In Hong Kong waar het paardrijden plaatsvindt is dressuuramazone 
 Sjerstin Vermeulen als vierde geëindigd op de individuele test in de Grade 
IV-klasse. Ineke de Groot werd zevende en Sabine Peters eindigde als achtste. 
In de vrije kür eindigt Sjerstin Vermeulen in de Grade IV-klasse als zevende. 
In dezelfde klasse worden Sabine Peters en Ineke de Groot negende en 
dertiende. In de Grade II-klasse rijdt Petra van de Sande de wedstrijd niet uit. 
Bij de landenwedstrijd zijn de paarden die dag erg gespannen en het paard 
van Grade II amazone Petra van Sande wordt teruggetrokken vanwege lichte 
onregelmatigheid.  Ondanks deze tegenslagen haalt Nederland de vijfde 
plaats.
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≤

Sabine Peters (Grade IV)

In Hong Kong waar het paardrijden plaatsvindt is dressuuramazone Sjerstin Vermeulen 

als vierde geëindigd op de individuele test in de Grade IV-klasse. Ineke de Groot werd 

zevende en Sabine Peters eindigde als achtste. In de vrije kür eindigt Sjerstin Vermeulen 

in de Grade IV-klasse als zevende. In dezelfde klasse worden Sabine Peters en Ineke de 

Groot negende en dertiende. In de Grade II-klasse rijdt Petra van de Sande de wedstrijd 

niet uit. Bij de landenwedstrijd zijn de paarden die dag erg gespannen en het paard van 

Grade II amazone Petra van Sande wordt teruggetrokken vanwege lichte onregelmatig-

heid.  Ondanks deze tegenslagen haalt Nederland de vijfde plaats.



Sjerstin Vermeulen (Grade IV).

≥

Ineke de Groot (Grade IV).



Judo |  Judo

Judo is voor de eerste keer onderdeel van de Paralympische Spelen.  
Er zijn drie categorieën in de verschillende gewichtsklassen.
B1: Blind
B2: Zeer slechtziend
B3: Slechtziend

De 16-jarige Sanneke Vermeulen doet voor Nederland in de B3 categorie 
tot 70 kg mee. Ze is de jongste Nederlandse deelneemster maar toont veel 
lef. Na de overwinning op de Hongaarse Nikolett Szabo ontmoet ze de sterke 
Spaanse Maria Herrerra. Het wordt een heel spannende wedstrijd en met 
een minimaal verschil van 1 yuko gaat de Spaanse naar de finale om daar 
vervolgens met ippon goud te halen. Voor Sanneke rest de strijd om de 
bronzen medaille. Met wazari, 1 yuko en 3 koka’s laat Sanneke de Zweedse 
Nicolina Pernheim alle hoeken van de mat voelen. Een mooi resultaat maar 
Sanneke wil goud en dat wil ze in Londen 2012 halen!
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Roeien |  Rowing

Ook het roeien staat in Peking voor het eerst op het Olympische programma.  
Men onderscheidt drie functionele klassen: 
Klasse LTA:  sporters met een minimale beperking, een visuele beperking 

of verstandelijke beperking.
Klasse TA:  sporters die niet in staat zijn om gebruik te maken van de 

 roeibank.
Klasse A:  sporters kunnen geen gebruik maken van de roeibank en 

 hebben een zeer beperkte rompfunctie.
Medailles kunnen worden behaald in:
Vier (twee mannen en twee vrouwen) met stuurman.
Dubbel twee (man en vrouw).
Skiff mannen.
Skiff vrouwen.

Nederland doet met één boot mee in de vier met stuurman  klasse  LTAMix4. 
De ploeg bestaat uit Joleen Hakker, Nienke Vlotman, Martin Lauriks,  
Paul de Jong en stuurvrouw Anne van der Staak. De finale wordt niet gehaald 
en in de B-finale worden ze uiteindelijk vierde wat een tiende plek in het 
totaal betekent. 
Er zullen internationaal afspraken gemaakt moeten worden om een even-
wichtiger verdeling van handicaps in de boten te krijgen want de krachts-
verhouding tussen de verschillende ploegen is te groot.
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Voor volle tribunes nog één keer alle energie eruit. Helaas, de verschillen zijn te groot,  

je had op meer gehoopt en dan wil je na afloop even alleen zijn.



Rolstoelbasketbal |  Wheelchair Basketball

Eén van de meest spectaculaire sporten van de Paralympische Spelen is 
Rolstoelbasketbal: veel actie en emotie. 
De spelers krijgen punten, 1.0 tot 4.5, toegekend voor hun handicap.  
De indeling gebeurt op basis van de uitvoering van basketbalfuncties in 
een rolstoel, waarbij rompbeweging en stabiliteit bepalend zijn. Een kleine 
handicap betekent meer punten. Het totaal aantal handicappunten van de 
vijf spelers in het veld mag niet boven de 14 uitkomen. Er wordt grotendeels 
gespeeld volgens de regels die voor het basketbal gelden. Belangrijkste 
verschil is dat de bal op schoot in de rolstoel afgewisseld met een stuit 
meegenomen mag worden. Een wedstrijd bestaat uit vier perioden van 10 
minuten zuivere speeltijd. Nederland doet mee met een vrouwen rolstoel-
basketbal team.

Canada en Japan zijn in de poulewedstrijden te sterk voor Nederland.  
Om de kwartfinale te halen moet Nederland van China winnen. Met 51-35 
wordt China verslagen. In de kwart finale ontmoet Nederland “angstgegner” 
Duitsland. Ondanks de luide aanmoedigingen van het Oranjelegioen blijkt 
de ervaring van de Duitse ploeg doorslaggevend. Met 43-28 gaan zij door 
naar de halve finale en is Nederland uitgeschakeld.
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Na de verloren kwartfinale tegen Duitsland komen de Nederlandse vrouwen uit om de 

vijfde tot en met de achtste plaats. Groot-Brittanië wordt met 46-39 verslagen maar 

Canada blijkt in de wedstrijd om plaats vijf en zes een maatje te groot: 61-32. Vier jaar 

geleden, in Athene, eindigde Nederland als zevende.



Roelstoeltennis |  Wheelchair Tennis

De in 1988 opgerichte Internationale Rolstoeltennis Federatie is één van de 
meest geprofessionaliseerde organisaties binnen de gehandicaptensport. 
Ze is volledig geïntegreerd binnen de Internationale Tennis Federatie en 
organiseert jaarlijks talloze top rolstoeltennistoernooien. 
De classificatie-eis voor rolstoeltennis is dat er een medische diagnose is 
van substantieel functieverlies in één of meer ledematen. Er is een open 
klasse en de quad-klasse voor sporters die in minimaal drie ledematen 
beperkingen hebben. De stand op de wereldranglijst bepaalt of men aan  
de Paralympische Spelen mag deelnemen. Rolstoeltennis kent één 
 belangrijke spelregelwijziging ten opzicht van het tennis: de bal mag maxi-
maal twee keer stuiten voor hij wordt teruggeslagen.

De elf Nederlandse deelnemers laten zien dat ze tot de top van de wereld 
behoren. Het tennisspel ontwikkelt zich nog steeds en de slagen worden 
sneller en harder uitgevoerd. Bij de dames is er de kans om voor de derde 
keer op rij, net als in 2000 in Sydney goud, zilver en brons te halen. In de 
strijd om het brons verliest Jiske Griffioen met 6-3 en 6-4 van de Française 
Florence Gravellier. De finale gaat tussen de nummer één van de wereld 
Esther Vergeer en  Korie Homan, de nummer twee. In een enorm spannende 
partij waar Korie een matchpoint krijgt, wint Esther uiteindelijk met  
6-2, 4-6 en 7-6 (5). Voor Esther betekent dit haar derde gouden enkelspel 
medaille op rij. 
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Bij de heren plaatsen Robin Ammerlaan, Ronald Vink en Maikel Scheffers zich voor de 

halve finales mannen-enkelspel. Robin Ammerlaan verslaat Ronald Vink in de beslissende 

derde set in de tiebreak (8-6). De als nummer 1 geplaatste Japanner Shingo Kunieda 

gunt Maikel Scheffers in de andere halve finale 2 games.

In de strijd om het brons wint Maikel Scheffers (foto boven) met 6-3; 6-1 van  

Ronald Vink (foto rechts).

≤≤

Robin Ammerlaan die in 2004 in Athene goud won,staat opnieuw in de finale en ontmoet 

de als eerste geplaatste Japanner Shingo Kuniede die hem weinig kans geeft: 6-3; 6-0.





De teleurstelling over haar verlies in de vrouwenenkelspel-finale is gauw vergeten  

als Korie Homan met Sharon Walraven in de finale dames dubbelspel, de als eerste 

geplaatste Esther Vergeer en Jiske Griffioen verslaan met 6-2, 6-7 (4) en 6-4. Deze dubbel-

spelfinale is van een hoge kwaliteit en mag samen met de damesenkelspel finale tot de 

hoogtepunten van het toernooi gerekend worden.

≥

Jiske Griffioen







Tafeltennis |  Table Tennis

Snelheid en reactievermogen zijn belangrijke eigenschappen waarover de 
atleten moeten beschikken. De speler of het dubbel die het eerste 11 punten 
behaalt, waarbij er tenminste een verschil van twee punten moet zijn,  
wint de game. Een wedstrijd wordt gewonnen als een speler of een dubbel 
drie games wint.
Er zijn tien functionele klassen, klassen 1-5 voor atleten in een rolstoel en 
6-10 voor staande sporters. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de bewegelijkheid 
en mobiliteit van de atleet. Er wordt zowel enkel- als dubbelspel gespeeld.

Het tafeltennis laat prachtige sport van een hoog niveau zien met twee 
bronzen plakken voor Nederland: Nico Blok in klasse 6 en Kelly van Zon in 
klasse 6/7. 

In de wedstrijd om de derde en vierde plaats wint Kelly van Zon in 12 minuten met 3-0  

(11-9; 11-8;  11-8) van de Egyptische Faiza Afify.
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≥ ∆

Waren Gerben Last en Tonnie Heinen in Athene 2004 nog succesvol nu 

lukt het hen niet om een medaille te behalen. 

Gerben Last verliest in het enkelspel met 3-1 en wordt vierde in de klasse 

9/10. Tonnie Heinen en Gerben Last worden in de kwartfinale van de 

landenwedstrijd klasse 9/10 met 3-0 door Spanje verslagen.

≥≥

Nico Blok Klasse 6 klopt in de strijd om de derde en vierde plaats de 

Duitser  Rainer Schmidt met 3-1. 

≤

Bronzen medaillewinnares Kelly van Zon Klasse 6/7.





CP Voetbal |  Football 7-a-side

Voetbal kent verschillende vormen voor mensen met een beperking.  
Eén daarvan is CP voetbal. CP staat voor Cerebrale Parese, een hersen-
beschadiging. Afhankelijk van hun handicap zijn de spelers ingedeeld in 
klasse CP 5, CP 6, CP 7 of CP 8, waarbij CP 5 de klasse is met de zwaarste 
handicap. In een wedstrijd moet er altijd een speler uit klasse CP 5 of CP 6 
in het veld staan en mogen er nooit meer dan drie spelers uit klasse 8 in  
het veld staan. Er wordt gespeeld op een kunstgrasveld ter grootte van een 
hockeyveld (ca. 50m x 90 m) en er bestaat geen buitenspel. Een wedstrijd 
duurt twee maal dertig minuten.

De Nederlandse CP-voetballers zijn gebrand om een goed resultaat te laten 
zien. Ze hebben het Nederlands Elftal en het Olympisch Elftal als voorbeeld. 
De eerste wedstrijd tegen Brazilië is direct een sleutelwedstrijd. Het verlies 
met 1-0 is tegen de verhouding in maar met het ingecalculeerde verlies 
tegen Rusland en de winst op China wordt het moeilijk om bij de beste vier 
te eindigen. Tegen Rusland wordt een dramatische nederlaag geleden,  
het wordt maar liefst 12-1.  
De neutrale toeschouwer moet zich zeker afgevraagd hebben welke handicap 
de Russen hebben. Na afloop hebben een aantal landen de medische 
 keuring van spelers aangekaart omdat de verschillen wel erg groot worden. 
Gelukkig heeft het Nederlands team zich goed hersteld en won zoals verwacht 
van China. Daarna zit de vaart er goed in en winnen ze van Groot-Brittannië 
en Canada zodat de vijfde plaats, een verbetering ten opzichte van Athene 
toen ze zesde werden, uiteindelijk een mooi resultaat is.

In de wedstrijd Brazilië-Nederland (1-0) verricht doelman Rudi van Breemen goede reddingen 

maar ondanks dat Nederland in de tweede helft sterker is en verschillende kansen krijgt 

blijft het 1-0.
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Wielersport |  Cycling

Tijdens de Paralympische Spelen in Seoel (1988) worden voor het eerst 
wegwedstrijden verreden. In Barcelona (1992) worden de baanwedstrijden 
aan het Paralympische programma toegevoegd.
Er worden twee hoofdcategorieën onderscheiden: tandemrace en hand-
cycling waarbij zowel op de weg als op de baan wordt gereden. Visueel 
 gehandicapten rijden op de tandem met een piloot. Bij handcycling kent 
men drie divisies: 
HC-A:  ernstige beperking, totaal verlies van functie onderste ledematen 

en romp en andere ernstige aandoeningen;
HC-B:   totaalverlies van functie onderste ledematen en beperkte romp-

stabiliteit;
HC-C:  totaal verlies van functie onderste ledematen met minimaal tot 

geen verlies van rompfunctie.

Op de individuele tijdrit over 12.7 km eindigt Don van der Linden in de klasse HC C als zevende. 
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∫ ≤

Handbikester Monique van der Vorst (foto boven) wint zilver op de individuele tijdrit in de 

gecombineerde klasse HC A/B/C. Laura de Vaan (foto onder) wordt in dezelfde wedstrijd 

zevende. Monique herhaalt haar prestatie nog een keer in de wegwedstrijd. Door het samen-

voegen van de klassen wordt er een correctie op de tijd aangebracht. Ondanks dat Monique 

het snelste is wordt ze tweede.

Alfred Stelleman en piloot Jacco Tettelaar zijn op de baan als twaalfde geëindigd op de  

1 kilometer tijdrit klasse B&VI 1-3.

Meer succes hebben zij op de tijdrit op de weg in de klasse B & VI waar zij de zilveren medaille 

veroveren. De afsluitende wegwedstrijd verloopt heel anders dan verwacht. Al na een korte 

tijd moeten de twee door niet te herstellen materiaal pech de wedstrijd verlaten.



Zeilen |  Sailing

Zeilen is een officiële Paralympische Sport sinds de Spelen van Sydney (2000).
Er wordt in twee boottypen gezeild. De Sonar, waarbij de drie zeilers punten 
krijgen voor hun handicap (1-7) en het totaal van de boot niet boven de 14 
mag uitkomen. De 2.4mR, een individuele klasse waarbij elke lichamelijke 
handicap gelijk wordt gewaardeerd. Deze boot is een schaalmodel van 1:5 
van de 12 meter lange schepen waarmee in de prestigieuze America’s Cup, 
de oudste internationale zeilcompetitie van de wereld, wordt gezeild.

Nederland doet met alleen in de 2,4mR-klasse mee. Zeiler Thierry Schmitter 
wil zijn bronzen medaille van Athene 2004 in ieder geval verzilveren. In de 
Chinese kustplaats Qingdao hebben aan het begin van de laatste twee 
 races zes zeilers in de 2.4R/klasse nog uitzicht op een medaille waaronder 
Thierry. In de negende en voorlaatste race eindigt hij na een moeizaam eerste 
deel als zesde en verspeelt hierdoor een kans op het podium. Uiteindelijk 
wordt hij vijfde in het eindklassement.
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Zitvolleybal |  Sitting Volleyball

Zitvolleybal is tijdens de Spelen in Arnhem (1980) in het officiële programma 
opgenomen en is uitgegroeid tot één van de belangrijke teamsporten.  
De verschillen tussen het staande volleybal en zitvolleybal zijn minimaal. 
Het veld kent een kleinere afmeting van 10x6m en het net hangt lager.  
De spelregels zijn nagenoeg gelijk aan elkaar maar bij het zitvolleybal wordt 
streng gelet of men met het zitvlak van de grond loskomt, dat is één van de 
meest voorkomende fouten.
Men hanteert bij het zitvolleybal een minimaal handicap systeem: sporters 
die ruimschoots voldoen (E = Eligible) aan de minimale handicapeis en 
sporters die net voldoen aan de minimale handicapeis (MD = Minimal 
Disability). Een volleybalteam bestaat uit 12 personen waarbij twee spelers 
een MD-classificatie mogen hebben. Tijdens de wedstrijd mag in het team 
van zes spelers slechts één MD-speler in het veld zijn.

Na overwinningen in de poule op Japan (3-0), Oekraïne (3-1) en Slovenië (3-2) 
is Amerika de tegenstander in de halve finale. Het wordt een bloedstollende 
partij waarbij de teams elkaar niets toegeven. Uiteindelijk trekken de 
 Amerikanen na vijf sets met 3-2 (19-25; 25-23; 28-26; 25-27; 15-10) aan het 
langste eind.

Voor de bronzen medaille moet opnieuw tegen Slovenië worden gespeeld. 
De tegenstand van Slovenië is alleen in de derde set even aanwezig zodat 
Nederland afgetekend met 3-0 wint: 25-17; 25-16; 26-24.
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Zwemmen |  Swimming

Deelnemers aan het zwemmen zijn atleten met een lichamelijke beperking 
of een visuele handicap. De visueel gehandicapten zwemmen in de klassen 
S11-S13, waarbij S13 de klasse voor blinde atleten is. Het classificatiesysteem 
voor atleten met een lichamelijke beperking is een stuk ingewikkelder: voor 
de vrije-, de rug- en de vlinderslag loopt de indeling van S1 – S10; voor de 
schoolslag van SB1-SB9; en voor de wisselslag van SM1-SM10. Graadmeters 
voor de indeling zijn onder meer het type handicap, spiersterkte, bewegings-
coördinatie, bewegingsreikwijdte en hoe iemand zich in het water beweegt. 
Door dit complexe classificatiesysteem wordt er bijvoorbeeld 10x een gouden 
medaille uitgereikt op de 50 meter vrije slag omdat men tien verschillende 
klassen kent.

≥

Chantal Boonacker is succesvol met een bronzen plak op de 100 meter rugslag in de S7 klasse. 

≥ ≥

Mike van der Zanden bezorgt Nederland de eerste medaille op deze Spelen. Hij wint brons in 

de klasse S10 op de 100 meter vlinderslag. 
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Michel Tielbeke

≤

Mike van der Zanden







≤≤

Bernadette Massar

≤  

Mirjam de Koning is zonder twijfel de meest succesvolle Nederlandse sporter op  

deze Paralympische Spelen. In haar klasse S6 wint ze goud op de 100 meter rugslag  

en 50 meter vrije slag en zilver op de 100 meter vrije slag en 400 meter vrije slag.







Sluiting |  Closing Ceremony

Op woensdagavond 17 september komt er een einde aan de Paralympische 
Spelen in Peking. Elf dagen daarvoor trok atleet Hou Nin zich in zijn rolstoel 
omhoog om in het topje van het stadion de Olympische toorts te ontsteken. 
Nu staat het tien jarige dove meisje Yimei Wang in het midden van het stadion 
en spreekt met haar handen de Vlam toe. Het is een taal die over de hele 
wereld verstaan wordt. “Heilige vlam, je brandt in mijn hart; hoor je mij?  
Ik zing voor je”. En op dat moment begrijpt de Vlam haar boodschap en dooft 
langzaam. 
De sluitingsceremonie heeft als thema “A Letter to the Future”. Iedere toe-
schouwer, atleet, journalist heeft een speciale briefkaart gekregen waarop 
een wens of een opdracht kan worden geschreven om de kaart vervolgens 
in grote brievenbussen in het stadion te posten waarna de kaarten over de 
hele wereld worden verspreid.
De sluitingsceremonie is prachtig, vol symboliek en is het einde van de 
Olympische en Paralympische periode in China.
Nederland heeft uitstekend gepresteerd. Een plaats bij de eerste 25 landen 
is het doel, het wordt plaats 19! 
Topsporters rusten niet op hun lauweren uit. De eerste trainingsplannen 
voor de Paralympische Spelen in 2012 in Londen zijn al gemaakt. Dat het 
weer totaal andere Spelen zullen worden, daar is iedereen het over eens. 
Maar de Chinezen hebben laten zien dat de Paralympische Atleten de 
waardering krijgen die ze verdienen. In China is de verandering in het 
 gehandicaptenbeleid dankzij deze Spelen op gang gekomen. Deze verande-
ring is een wens die in “A Letter to the Future”  hopelijk in een heleboel landen 
bezorgd en gerealiseerd gaat worden!
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Huldiging |  Honouring

De Koninklijke familie is vanaf oudsher betrokken bij de sport. Koningin Beatrix 
rijdt zelf paard en bezoekt regelmatig een concours hippique en ook andere 
leden van het Koninklijk Huis zijn regelmatig bij sportwedstrijden aanwezig. 
Het sturen van telegrammen of brieven met gelukwensen aan sporters die 
wereldkampioen zijn geworden is een blijk van de waardering die de koningin 
voor topprestaties heeft. 
Zowel Prins Willem Alexander als Prinses Margriet vervullen een internationale 
bestuursfunctie in de sport. Prins Willem-Alexander is IOC-lid en Prinses 
Margriet heeft als member honorary van het IPC een groot aantal dagen  
de Paralympische Spelen bijgewoond en deelgenomen aan verschillende 
bijeenkomsten over beleid over gehandicaptensport. 
De ontvangst van medaillewinnaars is een vast onderdeel van de huldiging na 
afloop van de Paralympische Spelen. Ook dit jaar zijn de medaillewinnaars 
te gast op Paleis Noordeinde in Den Haag. Onder hen vier “verse” ridders in 
de orde van de Nederlandse Leeuw. Deze Koninklijke Onderscheiding wordt 
uitgereikt aan een individuele sporter die een gouden medaille heeft 
 behaald en bij een gouden medaille van een sportteam aan de aanvoerder.   
Dit jaar viel de eer te beurt aan Pieter Gruijters, Korie Homan,  Sharon Walraven 
en Mirjam de Koning. Esther Vergeer had haar lintje voor de gouden medaille 
op de Paralympische Spelen in Sydney in 2000 ontvangen.
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Media |  Media

Er zijn meer fotograven en journalisten aanwezig dan ooi tevoren en zij 
kunnen gebruik maken van uitstekende faciliteiten. De Chinese staats-
televisie zendt de hele dag beelden uit van de Spelen. De NOS is met een 
team aanwezig. Tussen 8 september en 17 september wordt er dagelijks 
een uitzending gemaakt over de Paralympische Spelen. De kijkcijfers over-
treffen alle verwachtingen (wat veel kenners ook hebben voorspeld…).  
Het Nederlandse publiek wil de Paralympische Spelen zien. In totaal hebben 
meer dan 3 miljoen mensen de uitzendingen van de NOS gezien! NOC*NSF 
zorgt via het internet en de dagelijkse nieuwsbrief voor up-to-date bericht-
geving.

There are more photographers and journalists here than ever before and they 
have excellent facilities at their disposal. The Chinese national television 
station broadcasts [images of] the Games the whole day through. NOS has 
a team here. From the 8th to the 24th of September, they are broadcasting 
a Paralympic Games program every day. The number of viewers far transcends 
all the expectations (as was predicted by many experts...): the Dutch public 
wants to see the Paralympic Games. In total, more than 3 million viewers 
have seen the NOS broadcasts! The NOC*NSF provides ?frequent? up-dates 
via the internet and their daily newsletter.
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Deelnemers |  Team

Atletiek |  Athletics
Donk, van der Jos
Gruijters, Pieter
Hertog, Ronald
Mettes, Marijke
Noorduin, Willem
Roozen, Annette
Smits, Marije
Weeghel, van Kenny

Handboogsport |  Archery
Salden-Otten, Eliane

Hippische sport |  Equestrian
Groot, de Ineke
Peters, Sabine
Sande, van de Petra
Vermeulen, Sjerstin

Judo |  Judo
Vermeulen, Sanneke

Roeien |  Rowing
Hakker, Joleen
Jong, de Paul
Lauriks, Martin
Sanderse, Marleen
Staak, van de Anne
Vlotman, Nienke
Vries, de Tim

Rolstoelbasketbal |  Wheelchair 
basketball
Bergen, van Barbara
Boekhoorn, Patries
Braam, Sandra
Garnier, Petra
Houwen, Lucie
Huitzing, Inge
Korver, Chèr
Oosterbaan, Roos
Oostrom, van Elsbeth
Pieterse , Fleur
Ramaekers, Brenda
Versloot, Carina
Visser, Jitske

Rolstoeltennis |  Wheelchairtennis
Ammerlaan, Robin
Beer, de Monique
Erp, van Bas
Griffioen, Jiske
Homan, Korie
Scheffers, Maikel
Stuurman, Eric
Timmermans-van Hall, Dorrie
Vergeer, Esther
Vink, Ronald
Walraven, Sharon

Tafeltennis |  Table Tennis
Blok, Nico

Heijnen, Tonnie
Last, Gerben
Zon, van Kelly

CP voetbal |  Football 7-a-side
Adelaars, Bart
Breemen, van Rudi
Bruinier, Jeffrey
Kempen, van Patrick
Lokhoff, Stephan
Mense, Joey
Son, van Thieu
Statema, Pawel
Straatman, Dennis
Swinkels, John
Ven, van de Martijn
Voogd, Jeroen

Wielersport |  Cycling
Homan, Mark
Linden, van der Don
Stelleman, Alfred
Tettelaar, Jaco
Vaan, de Laura
Vorst, van der Monique

Zeilen |  Sailing
Schmitter, Thierry

Zitvolleybal |  Sitting Volleyball
Bakker, Sanne

Haar, van der-Kramp, Karin
Harmsen-Roosen, Karin
List, Paula
Marum, van Djoke
Slenter-Weijts, Jolanda
Stinissen, Elvira
Thije, ten-Voortman, Josien
Vries, de Rika
Westerhof, Petra

Zwemmen |  Swimming
Boonacker, Chantal
Koning, de-Peper, Mirjam
Massar, Bernadette
Meenderink, Mendy
Teunissen, Lisette
Tielbeke, Michel
Zanden, van der Mike
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Uitslagen |  Results

Atletiek |  Atletics
Women’s 100m T42
Gold: Perla Bustamante MEX 16.32
Silver: Annette Roozen NED 17.13
Bronze: Christine Wolf AUS 17.49
5th: Marije Smits NED 18.27

Women’s 100m T46
Gold: Yundis Castillo CUB 12.04
Silver: Elena Chistilina RUS 12.65
Bronze: Alicja Fiodorow POL 12.66
11th: Marijke Mettes NED 13.30

Women’s 200m T46
Gold: Yundis Castillo CUB 24.72 WR
Silver: Alicja Fiodorowa POL 25.96
Bronze: Julie Smith AUS 26.03
10th: Marijke Mettes NED 27.17

Men’s 100m Wheelen T54 
Gold: Leo-Pekka Tahti FIN 13.81
Silver: Saichon Konjen THA 14.04
Bronze: Supachai Koysub THA 14.22
5th: Kenny van Weeghel NED 14.47

Men’s 200m Wheelen T54
Gold: Lixin Zhang CHN 24.34
Silver: Saichon Konjen THA 25.15
Bronze: Leo-Pekka Tahti FIN 25.17
4th: Kenny van Weeghel NED 25.28

Men’s 400m Wheelen T54
Gold: Lixin Zhang CHN 45.07 WR
Silver: David Weir GBR 46.02
Bronze: Saichon Konjen THA 46.86
7th: Kenny van Weeghel NED 48.52

Women’s Long Jump F42
Gold: Christine Wolf AUS 3.73m
Silver: Annette Roozen NED 3.63m
Bronze: Ewa Zielinska POL 3.62m
6th: Marije Smits NED 3.39m

Men’s Javelin Throw F42/44
Gold: Mingje Gao F44 CHN 57.60m
Silver: Evgeny Gudkov F44 RUS 55.50m
Bronze: Changlong Gao F44 CHN 55.30m
4th: Ronald Hertog F44 NED 51.69m
12th: Jos van der Donk F42 NED 43.41m

Men’s Javelin Throw F55/56
Gold: Pieter Gruyters F56 NED 42.27m
Silver: Yingbin Zhang F55 CHN 32.70m
Bronze:  Yaser Abdelaziz Elsayed  

F55 EGY 30.54m

Men’s Discus Throw F 35/36
Gold: Wei Guo F35 CHN 54.13m
Silver: Wenbo Wang F36 CHN 38.98m
Bronze: Reginald Benade F36 NAM 37.57m
7th: Willem Noorduin F36 NED 32.60m

Men’s Shot Put F35/36
Gold: Wei Guo F35 CHN 16.22m WR
Silver: Edgars Bergs F35 LAT 15.54m
Bronze: Pawel Piotrowski F36 POL 13.03m
7th:  Willem Noorduin F36 NED 11.27m

Men’s Shot Put F55/56
Gold: Olokhan Musayev F56 AZE 13.49m WR
Silver: Krzysztof Smorszczewski  
 F56 POL 11.95m
Bronze: Martin Nemec F55 CZE 11.55m
7th: Pieter Gruyters F56 NED 11.33m

Handboogsport |  Archery Women Class ARST
Gold: Hwa Sook Lee KOR
Silver: Fagxia Gao CHN
Bronze: Lindsey Carmichael USA
Qfinal: Eliane Salden NED

Hippische sport |  Equestrian
Dressage Individual Test Grade II
Gold: Britta Näpel GER
Silver: Lauren Barwick CAN
Bronze: C.C Nielsen DEN
4th: Petra van de Sande NED

86



z

Judo |  Judo – 70 kg Women Class B3
Gold: Lenia Ruvalcaba MEX
Silver: Tatiana Savostyanova RUS
Bronze: Sanneke Vermeulen NED

Roeien |  Rowing Class MixLTA 4+
Gold: Italy
Silver: USA
Bronze: Great Britain
10th: The Netherlands 

Rolstoelbasketbal |  Wheelchair Basketball 
 Women
Gold: USA
Silver: Germany
Bronze: Australia
5th: The Netherlands

Rolstoeltennis |  Wheelchair Tennis
Quad Mixed Singles
Gold:  Peter Norfolk GBR
Silver: Johan Andersson SWE
Bronze: David Wagner USA
Qfinal: Dorrie Timmermans NED
Qfinal: Bas van Erp NED
1th round: Monique de Beer NED

Quad Mixed Doubles 
Gold: David Wagner and Nick Taylor USA
Silver: Boaz Kramer and Shraga Weinberg ISR
Bronze: Peter Norfolk and Jamie Burdekin GBR
4th: Dorrie Timmermans and Bas van Erp NED

Dressage Individual Test Grade IV
Gold: Philippa Johnson RSA
Silver: Cathrin-Ann Lubbe NOR
Bronze: Georgia Bruce AUS
4th: Sjerstin Vermeulen NED
7th: Ineke de Groot NED
13th: Sabine Peters NED

Dressage Individual Freestyle Grade II
Gold: Lauren Barwick CAN
Silver: Felicity Coulthard GBR
Bronze: Britta Näpel GER
Withdrawn: Petra van de Sande NED

Dressage Individual Freestyle Grade IV
Gold: Philippa Johnson RSA
Silver: Cathrin-Ann Lubbe NOR
Bronze: Georgia Bruce AUS
7th: Sjerstin Vermeulen NED
9th: Sabine Peters NED
13th: Ineke de Groot NED

Team Dressage
Gold: Great Britain
Silver: Germany
Bronze: Norway
5th: The Netherlands 

Women’s Singles
Gold: Esther Vergeer NED
Silver: Korie Homan NED
Bronze: Florance Gravellier FRA
4th: Jiske Griffioen NED
Qfinal: Sharon Walraven NED

Women’s Doubles
Gold: Korie Homan and Sharon Walraven NED
Silver: Esther Vergeer and Jiske Griffioen NED
Bronze:  Florence Gravellier and  

Arlette Racineux FRA

Men’s Singles
Gold: Shingo Kunieda JPN
Silver: Robin Ammerlaan NED
Bronze: Maikel Scheffers NED
4th: Ronald Vink NED
2th round: Eric Stuurman NED

Men’s Doubles
Gold:  Stephane Houdet and  

Michael Jeremiasz FRA
Silver: Stefan Olsson and Peter Wikstrom SWE
Bronze:  Shingo Kunieda JPN and  

Satoshi Saida USA
4th: Maikel Scheffers and Ronald Vink NED
Qfinal:  Robin Ammerlaan and  

Eric Stuurman NED

8787



Wielersport |  Cycling
Track Men’s Individual Pursuit 4000m B & VI
Gold: Modra/Lawrence AUS
Silver: Venge/Llaurado ESP
Bronze: Lindores/Georg AUS
9th: Stelleman/Tettelaar NED

Road Men’s Individual Time Trial 24.8 km B & VI
Gold: Venge/Llaurado ESP 32.01.12
Silver: Stelleman/Tettelaar NED 32.28.15
Bronze: Kosikowski.Korc POL 32.50.31

Road Men’s Road Race 96.8 km B & VI
Gold: Zajac/Flak POL 2.14.44
Silver: Ollanketo/Tormanen FIN 2.14.45
Bronze: Donval/Saccomandi FRA 2.14.49
DNF: Stelleman/Tettelaar NED

Road Men’s Individual Time Trial 12.7 km HCC
Gold: Oz Scuchez USA 20.16.52
Silver: Jose Vicente Arzo ESP 20.36.91
Bronze: Alejandro Albor USA 20.59.49
8th: Don van der Linden NED 22.31.28

Road Men’s Road Race Time Trial 48.4 km HC C
Gold: Ernst van Dijk RSA 1.21.40
Silver: Elejandro Albor USA 1.21.41
Bronze: Oz Sanchez USA 1.21.41
7th: Don van der Linden NED 1.31.48

Tafeltennis |  Table Tennis
Women’s Individual Class 6/7 
Gold: Natalia Martyasheva RUS
Silver: Yulia Ovsyannikova RUS
Bronze: Kelly van Zon NED

Mens’s Individual Class 6 
Gold: Peter Rosenmeier DEN
Silver: Daniel Arnold GER
Bronze: Nico Blok NED

Men’s Individual Class 9/10 
Gold: Yang Ge CHN
Silver: Lin Ma CHN
Bronze: Frederik Andersson SWE
4th: Gerben Last NED

Men’s Team Class 9/10
Gold: Lin Ma and Yang Ge CHN
Silver: Jose Manuel Ruiz and Jorge Cardona ESP
Bronze:  Gil de la Bourdonnaye and  

Ivan Karabec FRA
Qfinal: Gerben Last and Tonnie Heinen NED

CP Voetbal |  Football 7-a-side
Gold: Ukraine
Silver: Russia
Bronze: Iran
5th: The Netherlands

Road Mixed Individual Time Trial 12.7 km CP1/CP2
Gold: David Stone CP2 GBR 22.14.86 
 corr. 100 22.14.86
Silver: Barbara Weise CP2 GER 28.52.76 
 corr. 81.277 23.28.33
Bronze: Marketa Mackova CP2 CZE 29.19.38 
 corr. 81.277 23.42.65
4th: Mark Homan CP1 NED 31.17.43 
 corr. 76.768 24.01.26

Road Women’s Individual Time Trial 2.7 km HC A/B/C
Gold: Rachel Morris HC B GBR 25.39.22 
 corr. 81.671 20.57.09
Silver: Monique van der Vorst  
 HC C NED 23.40.64 
 corr. 100 23.40.64
Bronze: Dorothee Vieth HC C GER 23.41.95 
 corr. 100 23.41.95
7th: Laura de Vaan HC C NED 25.15.15 
 corr. 100 25.15.15

Road Women’s Road Race 36.3 km HC A/B/C
Gold: Andrea Eskau HC C GER 1.13.00
Silver: Monique van der Vorst  
 HC C NED 1.13.00
Bronze: Dorothee Vieth HC C GER 1.13.27
5th: Laura de Vaan HC C NED 1.17.12
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Women’s 50 meter Backstroke S5
Gold: Bela HLavackova CZE  41.03
Silver: Maria Theresa Perales ESP 44.58
Bronze: Karina Lauridsen DEN 45.72
4th: Lisette Teunissen NED 50.87

Women’s 50 meter Freestyle S6
Gold: Mirjam de Koning NED 35.60 WR
Silver: Doramitzi Gonzalez MEX 36.52
Bronze:  Nathalie Jones GBR 37.21

Women’s 100 meter Freestyle S6
Gold: Eleanor Simmonds GBR 1.18.75
Silver: Mirjam de Koning NED 1.19.29
Bronze: Doramitzi Gonzalez MEX 1.19.36

Women’s 400 meter Freestyle S6
Gold: Eleanor Simmonds GBR 5.41.34 WR
Silver: Mirjam de Koning NED 5.43.76
Bronze: Maria Goetze GER 5.49.70

Women’s 100 meter Backstroke S6
Gold: Mirjam de Koning NED 1.28.34
Silver: Nyree Lewis USA 1.29.35
Bronze: Fuying Jiang CHN 1.30.53

Women’s 50 meter Freestyle S7
Gold: Courtney Jordan USA 33.84
Silver: Erin Popovich USA 33.92
Bronze: Kirsten Bruhn GER 34.50
4th: Chantal Boonacker NED 34.54

Road Mixed Road Race 24.2 km CP1/CP2
Gold: David Stone CP2 GBR 45.05
Silver: Riaan Nel CP2 RSA 48.32
Bronze: Giorgio Farroni CP2 ITA 48.34
10th: Mark Homan CP1 NED 1.03.27

Zeilen |  Sailing 2.4mR
Gold: Paul Tingley CAN
Silver: Damier Seguin FRA
Bronze: John Ruf USA
5th: Thierry Schmitter NED

Zitvolleybal |  Sitting Volleybal Women
Gold: China
Silver: USA
Bronze: The Netherlands

Zwemmen |  Swimming
Women’s 50 meter Freestyle S5
Gold: Maria Theresa Peracles ESP 35.88 WR
Silver: Bela Hlavackova CZE 37.12
Bronze: Olena Akopyan UKR 37.53
9th: Lisette Teunissen NED 45.68

Women’s 200 meter Freestyle S5
Gold: Maria Theresa Perales ESP 2.47.47
Silver: Inbal Pezaro ISR 2.49.51
Bronze: Olena Akopyan UKR 2.52.51
5th: Lisette Teunissen NED 3.22.89

Women’s 100 meter Freestyle S7
Gold: Erin Popovich USA 1.11.82
Silver: Courtney Jordan USA 1.12.09
Bronze: Kirsten Bruhn GER 1.12.93
4th: Chantal Boonacker NED 1.14.59

Women’s 400 meter Freestyle S7
Gold: Erin Popovich USA 5.17.41
Silver: Courtney Jordan USA 5.21.01
Bronze: Kirsten Bruhn GER 5.28.22
4th: Chantal Boonacker NED 5.35.31

Women’s 100 meter Backstroke S7
Gold: Katrina Porter AUS 1.24.30
Silver: Kirsten Bruhn GER 1.25.97
Bronze: Chantal Boonacker NED 1.26.30

Women’s 50 meter Butterfly S7
Gold: Min Huang CHN 34.47 WR
Silver: Erin Popovich USA 37.87
Bronze: Veronica Almeida BRA 38.49
11th: Bernadette Massar NED 45.53

Women’s 100 meter Breathstroke SB7
Gold:  Erin Popovich USA 1.31.60 WR
Silver: Min Huang CHN 1.35.51
Bronze: Jessica Long USA 1.38.60
6th: Bernadette Massar NED 1.42.29
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Men’s 100 meter Butterfly S10
Gold: Andre Brasil BRA 56.47 WR
Silver: Julian David Levecq ESP 58.53
Bronze: Mike van de Zanden NED 59.39

Men’s 200 meter Individual Medley SM10
Gold: Rich Pendleton AUS 2.12.78 WR
Silver: Andre Brasil BRA 2.14.20
Bronze: Benoit Huot CAN 2.15.22
11th: Mike van de Zanden NED 2.24.56

Men’s 50 meter Freestyle S13
Gold: Oleksii Fedyna UKR 23.75 WR
Silver:  Ch. Taiganidis GRE 24.19
Bronze: Andrey Strokin RUS 24.55
15th: Michel Tielbeke NED 26.52

Men’s 100 meter Butterfly S13
Gold: Dzmitry Salei BLR 58.89 WR
Silver:  Ch. Taiganidis GRE 59.24
Bronze: Andrey Strokin RUS 1.00.83
14th: Michel Tielbeke NED 1.03.94

Men’s 100 meter Breathstroke S13
Gold: Oleksii Fedyna UKR 1.04.63 WR
Silver: Daniel Sharp NZL 1.08.73
Bronze: Uladzimir Izotau BLR 1.08.90
10th: Michel Tielbeke NED 1.14.48

Women’s 50 meter Freestyle S9
Gold: Nathalie Du Toit RSA 29.20
Silver: Irina Grazhdanova RUS 29.33
Bronze: Louise Watkin GBR 29.80
8th: Mendy Meenderink NED 31.20

Women’s 100 meter Freestyle S9
Gold: Nathalie Du Toit RSA 1.01.44
Silver: Louise Watkin GBR 1.03.85
Bronze: Stephanie Dixon CAN 1.03.89
14th: Mendy Meenderink NED 1.06.85

Women’s 400 meter Freestyle S9
Gold: Nathalie Du Toit RSA 4.23.81 WR
Silver: Stephanie Dixon CAN 4.39.73
Bronze: Ellie Cole AUS 4.44.60
9th: Mendy Meenderink NED 5.06.97

Men’s 100 meter Freestyle S10
Gold: Andre Brasil BRA 51.38 WR
Silver: Phelipe Rodrigues BRA 54.22
Bronze: Benoit Huot CAN 54.26
13th: Mike van de Zanden NED 56.20

Men’s 400 meter Freestyle S10
Gold: Andre Brasil BRA 4.05.84
Silver: Robert Welbourn GBR 4.07.61
Bronze: Benoit Huot CAN 4.12.14
9th: Mike van de Zanden NED 4.28.40

Men’s 200 meter Individual Medley SM13
Gold: Oleksii Fedyna UKR 2.13.84 WR
Silver: Ch. Taiganidis GRE 2.16.95
Bronze: Dmytro Aleksyeyev UKR 2.17.13
8th: Michel Tielbeke NED 2.25.36
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Medaille klassement |  Medal classification

 GOLD SILVER BRONZE TOTAL

 1. China (CHN)     89 70 52 211
 2. Great Britain (GBR) 42 29 31 102
 3. United States (USA) 36 35 28   99
 4. Ukraine (UKR) 24 18 32   74
 5. Australia (AUS) 23 29 27   79
 6. South Africa (RSA) 21   3   6 30
 7. Canada (CAN) 19 10 21 50
 8. Russian Fed. (RUS) 18 23 22 63
 9. Brazilia (BRA) 16 14 17 47
 10. Spain (ESP) 15 21 22 58
 11. Germany (GER) 14 25 20 59
 12. France (FRA) 12 21 19 52
 13. Korea (KOR) 10   8 13 31
 14. Mexico (MEX) 10   3   7 20
 15. Tunesia (TUN)   9   9 3 21
 16. Czech Republic (CZE)   6   3   18  27
 17. Japan (JPN)   5  14     8 27
 18. Poland (POL)  5  12   13 30
 19. Netherlands (NED)   5  10 7 22
 20. Greece (GRE) 5    9    10 24
 21. Belarus (BLR) 5    7 1 13
 22. Iran (IRI) 5 6 3 14
 23. Cuba (CUB) 5 3 6 14
 24. New Zealand (NZL)  5   3   4    14
 24. Sweden (SWE)  5   3   4 14
 25. Hong Kong, China (HKG)  5   3   3 11
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Bij zowel jong als oud is een duidelijke focus waarneembaar op sport, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Hoogwaardige accommodaties en faciliteiten  

zijn daarbij het uitgangspunt. Deze zijn steeds vaker multifunctioneel en worden regelmatig gecombineerd met commerciële functies, zoals winkels en  

winkelcentra, woningen en/of zorgaanbod. De betreffende functies versterken elkaar en maken veelal onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling.

Enkel en alleen door directe betrokkenheid - vanaf dag één - van experts op het gebied van ontwikkelen, realiseren én exploiteren, worden dergelijke  

accommodaties succesvol voor eindgebruikers en vastgoedbeleggers, nu en in de toekomst. De inzet van duurzame en vernieuwende concepten draagt  

hieraan bij.

In dit speelveld is er plek voor een gespecialiseerde ontwikkelaar die optimaal invulling geeft aan voornoemde randvoorwaarden, waarbij de eindgebruiker 

centraat staat. Een integrale ontwikkelaar die in partnership werkt aan sport & leisure accommodaties. Vastgoed dat bijdraagt aan de kwaliteit van de  

samenleving. Die integrale ontwikkelaar is Orsela.

Orsela levert een bijdrage aan de maatschappelijke behoefte aan hoogwaardige accommodaties en faciliteiten voor sport 

en vrijetijdsbesteding. Dat doen wij door het in partnership integraal ontwikkelen, realiseren en exploiteren van sport &  

leisure accommodaties, in samenhang met het gebied waarbinnen deze accommodaties zich bevinden. Wij werken doelgericht,  

professioneel en met enthousiasme.
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China epiloog |  / Epilogue

Het afgelopen jaar is er veel over China geschreven en zijn er talloze tv-
uitzendingen geweest. Met name de kwestie van de mensenrechten is veel-
vuldig aan de orde gekomen. Opmerkelijk dat dit zo kort voor de Olympische 
en Paralympische Spelen plaatsvindt en niet in 2001 toen Peking de Spelen 
toegewezen kreeg. In Nederland gingen geluiden op om de Spelen te boy-
cotten vanwege de schending van de mensenrechten. Maar op een door het 
ministerie van buitenlandse zaken georganiseerde conferentie in januari 
2008 waar voor- en tegenstanders van een sportboycot aanwezig waren, 
werd duidelijk dat je van sporters niet mag vragen om al die jaren van voor-
bereiding aan de kant te schuiven om een vraagstuk op te lossen waarvan 
van te voren vaststaat dat een sportboycot niet werkt. Overigens sluiten de 
sporters hun ogen niet voor misstanden in de samenleving. Een aantal van 
hen hebben een eigen stichting opgericht om daar vanuit via de sport de 
dialoog te zoeken om zo maatschappelijke veranderingen te stimuleren. 
In China heeft de komst van de Paralympische Spelen voor veranderingen 
gezorgd. Er wordt openlijk over gehandicaptenbeleid gesproken en China 
en Nederland hebben afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe ze elkaar 
op het terrein van het gehandicaptenbeleid kunnen ondersteunen.
We hebben genoten van al die prestaties, de sfeer, de organisatie en de 
 tomeloze inzet van de Chinezen! We zien ook dat de professionalisering 
van de gehandicaptensport door blijft gaan en Nederland loopt voorop  
als het om de integratie van gehandicaptensport in de sportbonden gaat.  
Een nauwere samenwerking tussen IOC en IPC is zeker een wens ook al 
zullen er door het grote aantal deelnemers, begeleiders en officials twee 
evenementen nodig zijn. Maar voeg aan de naam Paralympische Spelen,  
de Olympische Spelen voor gehandicapten, toe. Hierdoor kunnen de Para-
lympische atleten ook de Olympische Ringen dragen; kan de Olympische 
vlag worden gebruikt en hoeven al die banners en naambordjes niet te 
 worden gewijzigd. Dat is echte integratie!
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Sponsors |  Sponsors

De uitgave van dit boek is mede megelijk gemaakt door:

multidisciplinary design

96


