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Voorwoord
foreword

After the Paralympic Games in China four years ago, we thought it couldn’t 
get any better! But London 2012 has proven that it can always get better.  
The Paralympic flame carried its message of human spirit and endeavour 
across London. It was palpable at the awe-inspiring performances of the 
athletes, but also on the streets, in taxis and on the tube, in stadiums, and 
among the hundreds of volunteers who had registered “because we want to 
be part of it”. In China, the full stadiums exuded a sense of wonder. At the 
birthplace of the Paralympic Games, the audience felt above all a 
tremendous rush of enthusiasm. On Sunday, the Olympic Stadium was 
completely sold out and the performances of the athletes were met with 
deafening cheers. Along with many others I truly enjoyed this experience, 
the competitions, and my conversations with athletes. I had the 
opportunity to meet some of them behind the scenes, for example the 
volleyball players, the equestrians and the tennis players. 

I am extremely proud of the Dutch team: 39 medals, which far exceeded our 
expectations. As a Member of the Honorary Board of the IPC, I was again 
fortunate to be able to present medals, this time for dressage, swimming, 
athletics and cycling. When I handed over the medals I got a real sense of 
the sheer hard work these athletes had put in to get there! Like Chinese 
swimmer Lu Dong, who won the 100 metres backstroke, or Alyda Norbruis 
who won the 500 metres cycling (C1-3) event two weeks after her 
appendectomy. I found this both deeply moving and incredibly inspiring!
Sport is about so much more than a healthy lifestyle and having fun. It also 
promotes friendships, fosters self-esteem and in the Paralympic branch 
especially, can spark a mentality change in society. We must all support 
Paralympic sport to keep this flame alive.

I would like to thank all the athletes and coaches for these unforgettable 
Paralympic Games in London. My heartfelt congratulations go to the 
makers of this book for giving us a tangible and beautiful reminder of  
these wonderful events.

HRH Princess Margriet
Princess of the Netherlands 

Na de Paralympische Spelen in China, vier jaar geleden, dachten wij dat het 
niet beter kon! Maar in Londen 2012 is bewezen dat het altijd beter kan.  
Het Paralympisch vuur was op alle mogelijke manieren tastbaar in Londen. 
Bij de geweldige prestaties van de sporters, maar ook op straat, in de metro 
en de taxi, in de stadions, bij de honderden vrijwilligers die zich hadden 
aangemeld “because we want to be part of it”. Waar in China in de volle 
 stadions ook nog sterk het gevoel van verwondering aanwezig was, is in de 
bakermat van de Paralympische Spelen alleen maar het gigantisch enthou-
siasme voelbaar bij het publiek. Op zondagmiddag is het Olympic Stadium 
volledig uitverkocht en wordt er werkelijk oorverdovend gejuicht bij de 
prestaties van de atleten. Met talloze anderen heb ik genoten van deze 
 ervaringen, van de wedstijden en ook van mijn gesprekken met sporters. 
Een aantal van hen heb ik achter de schermen mogen ontmoeten zoals de 
volleybalsters, de ruiters en de tennisse(ste)rs. 
 
Uitermate trots ben ik op het resultaat van de Nederlandse ploeg, 39 medailles, 
onze verwachtingen werden daarmee ruimschoots overtroffen. Als Lid  
van de Honorary Board van het IPC was ik opnieuw één van degenen die 
medailles mocht uitreiken, deze keer voor dressuur, zwemmen, atletiek  
en wielrennen. Op het moment dat ik de medailles geef, gaat door mij heen 
wat deze atleten hebben moeten doen om daar op dat moment te staan!  
Zoals de Chinese zwemster Lu Dong die de 100 meter rugslag won, of Alyda 
Norbruis die twee weken na haar blindedarmoperatie de 500 meter wiel-
rennen (C1-3)won, dat is zowel diep ontroerend als enorm inspirerend!
Sport is meer dan alleen maar gezond en leuk. Sport bevordert ook vriend-
schappen, geeft eigenwaarde en kan zeker in de Paralympische tak zorgen 
voor een mentaliteitsverandering in de samenleving.
Steun van ons allen voor de Paralympische sport is daarbij onmisbaar.
 
De sporters en alle begeleiders dank ik voor de onvergetelijke Paralym-
pische Spelen in Londen. De makers van dit boek, die ervoor zorgen er voor 
dat ook wij van deze ervaringen een tastbare herinnering hebben, feliciteer 
ik van harte met dit mooie resultaat.

HKH Prinses Margriet
Prinses der Nederlanden
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Tijdens de Paralympische Spelen in Londen was 
ik getuige van de mooie sportprestaties van ons 
paralympisch team. En wat voor een team.  
Het doel was 23 medailles – één meer dan in  
Beijing – en het werden er maar liefst 39!  
Tien gouden, tien zilveren en negentien bronzen. 
Wat een geweldige prestatie. En wat een prachtig 
evenement. Ik zag bijvoorbeeld Marlou van Rhijn 
een wereldrecord lopen in de series op de 100  
meter. En het oorverdovende gejuich van 80.000 
mensen in het Olympisch station is onvergetelijk. 
Ze behaalde op die afstand uiteindelijk zilver. 
Ook zag ik de spectaculaire en spannende poule-
wedstrijd van de Nederlandse zitvolleybalsters 
tegen de Oekraïne. Jammer genoeg verloren.

Maar ik was onder de indruk van de energie en 
het doorzettingsvermogen van al onze sporters. 
Wat mooi om te zien hoe professioneel de 
 gehandicaptentopsport is en te ervaren dat het 
zich kan meten met de valide topsport.

Ik heb zeer veel respect voor die sporters die, 
ondanks de tegenslagen eerder in hun leven, hun 
grenzen weten te verleggen en het beste uit zich-
zelf halen tijdens de Paralympische Spelen.  
Kijken naar wat je wel kunt in plaats van wat  
je niet kunt en daarmee je beperkingen over-
winnen. Met de enorme toewijding, de topsport-
mentaliteit en de professionaliteit die deze  
sporters laten zien, zijn zij een voorbeeld en een 
bron van inspiratie voor iedereen. Een pluim is 
hier op zijn plaats voor de mensen die het moge-
lijk hebben gemaakt dat deze prestaties worden 
geleverd: de coaches, de clubs, de vrijwilligers, 
de ouders en familie.

Voorwoord
foreword

In Nederland blijft de sportdeelname van  
mensen met een handicap nog steeds achter in 
vergelijking tot mensen zonder handicap.  
Daarin moet  verandering komen, want iedereen 
die wil sporten moet kunnen sporten. We zijn 
gelukkig al een eind op weg, bijvoorbeeld door 
sportverenigingen zo te versterken dat zij ook 
passend sportaanbod voor gehandicapten kunnen 
aanbieden. Maar ook door meer aandacht voor 
sport te hebben in het speciaal onderwijs en bij 
revalidatie-instellingen. Wellicht verklaart dat 
het feit dat de gemiddelde leeftijd van onze 
 Nederlandse paralympische ploeg nooit eerder 
zo laag is geweest en dat meer dan de helft van 
het Nederlandse team debutant was op deze  
Paralympische Spelen. 

Ik hoop dat nog meer mensen met een handicap 
gaan sporten en bewegen. Deze fantastische 
sporters laten bij uitstek zien dat topsport ook is 
weggelegd voor mensen met een handicap, dat 
sporten niet alleen leuk is om te doen, maar dat 
het naast een goede gezondheid, je zelfvertrouwen 
vergroot en dat het je helpt om te blijven deel-
nemen aan de samenleving. De prestaties van 
onze topsporters bij deze Paralympics zijn een 
inspiratie voor ons allemaal. Ik wil er met mijn 
beleid aan bijdragen dat sporten voor iedereen 
mogelijk is. Dit mooie boek zal daarvoor  
ongetwijfeld een enorme stimulans zijn. 

Edith Schippers, 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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During the Paralympic Games in London  
I witnessed the tremendous sporting 
achievements of the Dutch Paralympic team. 
And what a team it was! The goal of our team 
was to win 23 medals, one more than in Beijing. 
They claimed no less than 39 medals – ten gold 
medals, ten silver medals and nineteen bronze 
medals. What a performance and what an 
exhilarating event! I saw Marlou van Rhijn run  
a world record in the 100 metres heats.  
The deafening cheers of 80,000 people in the 
Olympic Stadium at her performance have left 
an indelible impression. In the end she won 
silver in that distance. I also saw the spectacular 
and thrilling group match of the Dutch women’s 
sitting volleyball team against the Ukraine. 
Unfortunately, our team did not win. But I was 
very impressed by the energy and perseverance 
of all our athletes.

It is so inspiring to see the level of 
professionalism of disability sport and to 
experience that it is on a par with able-bodied 
sport. I have great respect for these athletes who, 
despite setbacks earlier in their lives, were able  
to push their boundaries and make the most of 
their talents during the Paralympic Games. It is 
all about focusing on what you can do rather 
than what you cannot do, and thus overcoming 
your limitations. These Paralympians, who have 
tremendous dedication, professionalism, and an 
elite sport mentality, are an example and an 
inspiration to all of us. I raise my hat to all the 
people who have made it possible for the athletes 
to deliver these incredible performances: the 
coaches, sports clubs, volunteers, parents and 
families.

In the Netherlands, sport participation by 
disabled people is still behind compared to the 
number of able-bodied people who play sports. 
This must change, because everyone who wants 
to should be able to participate in sport. 
Fortunately, we are making progress.  
For example by supporting sports associations  
so they can offer a range of sports suitable for 
disabled participants as well. We are also paying 
more attention to sport in special-needs 
education and at rehabilitation institutions. 
Maybe this explains the fact that the average age 
of our Dutch Paralympic team has never been so 
low, and that more than half of the Dutch team 
were first-time contenders at these Paralympic 
Games. 

I hope that more people with a disability will 
participate in sport and exercise. These fantastic 
athletes exemplify that elite sport is also achievable 
for people with a disability, that sport is not only 
fun to do but also good for your health and self-
confidence, and that it enables you to continue  
to participate in society. The performances of 
our athletes at these Paralympic Games are an 
inspiration to us all. I would like my policy to 
contribute to making sport possible for 
everyone. This beautiful book will surely be  
a great incentive towards achieving that goal. 

Edith Schippers, 
Dutch Minister of Health, Welfare and Sport 
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het oLymPisch Park
the oLymPic Park
In zeven jaar tijd werd het Olympisch Park, zo’n 
350 voetbalvelden groot, aangelegd. 
Het gebied was een onderontwikkeld gebied van 
de Lower Lea Valley. Vervuild, moeilijk te bereiken, 
vervallen gebouwen, overtrokken met electrici-
teitsmasten en kabels en veel rotzooi. 
Voor stedenbouwkundigen en architecten een 
geweldige uitdaging om een gebied te ontwerpen 
dat gebruikt gaat worden voor de Spelen, voor 
het Olympisch dorp maar vooral ook voor het 
“Leven na de Spelen”. Een begrip als duurzaam-
heid wordt vaak gebruikt om een legitimatie te 
vinden voor de uitvoering van plannen. Dat is 
zeker van toepassing op het ontwerp van het 
Olympisch Park. Alle sportaccommodaties en 
overige gebouwen zijn zo ontworpen dat ze een 
“tweede leven” krijgen. Sommige blijven bestaan, 
andere zijn semi-permanent en snel af te breken 
of worden verkocht. Uniek aan het Olympisch 
Park is dat ook verschillende bruggen, rivieren 
en kanalen tijdelijk zijn. Kortom, na de Spelen 
ontstaat hier een duurzaam nieuwe wijk in 
 Oost-London met landmarks als het Olympisch 
en Paralympisch Stadion, de Orbitt, het Aquatic 
Center en het Velodrome. Een inspirerende 
 omgeving in het Queen Elizabeth Olympic Park, 
voor een nieuwe generatie, dat veel mogelijk-
heden biedt voor een nieuwe wijze van denken 
en leven.

In less thans even years, London 2012 has created 
the Olympic Park and venues, new infrastructure 
for transport, energy, water and telecoms, and 
established a blueprint for a sustainable new 
community in east London base don the principles 
of “One Planet Living”. After the Games, it will 
become the Queen Elizabeth Olympic Park.
All the sports venues and other buildings and 
infrastructure have been planned and designed 
with legacy in mind. Landmarks as The Olympic 
and Paralympic Arena, the Orbitt, the Aquatic 
Centre, the velodrome will stay, other venues will 
be transformed so the Olympic Park has been  
the spark for wider regeneration in east London. 
New housing, businesses and amentities are 
already springing up in the areas around the 
Olympic Park and so the Olympic Park transform 
in the Queen Elizabeth Olympic Park.
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Veel bezoekers, zowel overdag als ’s-avonds waren de 
 wedstrijden vaak uitverkocht.
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Veel bezoekers, zowel overdag als ’s-avonds waren de 
 wedstrijden vaak uitverkocht.

Het Olympisch Stadion vanuit de Orbit, een van de blikvangers 
 vanuit park. ≥
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“We live in a universe governed by rational laws 
that we can discover and understand. Look up at 
the stars, and not down at your feet. Try to make 
sense of what you see, and wonder about waht 
makes the universe exist. Be curious”. Het was 
een uitspraak van de wereldberoemde fysicus 
Professor Stephen Hawking die dankzij een 
 ingenieus computersysteem zijn gedachten kon 
overbrengen en laten horen. Hij liet met zijn 
handicap horen waar doorzettingsvermogen en 
het zoeken naar oplossingen toe kan leiden en 
luidde het openingsfeest in.

Groot-Brittannië, het land waar de gehandicapte 
wedstrijdsport in Stoke Mandeville haar oorsprong 
vond; het land met een rijke historie, het land 
van grote schrijvers en wetenschappers en het 
land van toneel, muziek met de musicals en de 
talloze koren. Het waren de ingrediënten voor 
een onvergetelijke openingsceremonie met de 
officiële opening door Hare Majesteit Koningin 
Elisabeth II. 

Het thema van de opening was een ontdekkings-
reis en geïnspireerd door de periode van de 
 Verlichting uit de 18e eeuw, het wonder van de 
weten schap, Shakespeare en heel veel paraplu’s, 
Britser kon het bijna niet. Miranda, het karakter uit 
Shakespeare ’s The Tempest, nam de toeschouwers 
mee op deze reis. 

Ruim 4200 atleten uit 167 landen kwamen op 
feestelijke en uitbundige wijze het volledig uit-
verkochte Olympische stadion binnen.  

De Nederlandse vlag werd binnen gedragen door 
Ronald Hertog die dat met veel plezier deed!  
De voorzitter van het organisatiecomité Sebastian 
Coe gaf in zijn toespraak nog eens duidelijk het 
belang van de Spelen weer:
“We want the athletes and everyone involved in 
these Games to inspire disabled and non-disabled 
young people from all backgrounds to have the 
same access and opportunities to fulfil their 
 potential”. 

De Paralympische vlam, “The Cauldron” werd 
ontstoken door Margaret Maughan, winnares 
van een gouden medaille op de Paralympische 
Spelen in Rome 1960.

“I am what I am”, het lied van de openings-
ceremonie en ondersteund door een reusachtig 
model van het controversiële beeld van de 
 zwangere misvormde Alison Lapper van de beeld-
houwer Marc Quinn, luidt de Paralympische 
Spelen van 2012 in die weer grenzen zullen 
 verleggen.

I am what I am
I am my own special creation
So come take a look
Give me the hook or the ovation

There’s one life, and there’s no return  
and no deposit
One life, so it’s time to open up your closet
Life’s not worth a damn
’Til you can say I am what I am

oPening
oPening
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“We live in a universe governed by rational laws 
that we can discover and understand. Look up at 
the stars, and not down at your feet. Try to make 
sense of what you see, and wonder about what 
makes the universe exist. Be curious”. These were 
the words of the celebrated physicist Professor 
Stephen Hawking who, thanks to an ingenious 
computer system, can communicate his thoughts 
and be heard. He is a testament to what we can 
achieve with perseverance and the search for 
solutions, and what better ambassador to usher 
in the opening ceremony of the 2012 Paralympics!

Great Britain, where disabled competitive sport 
took place for the first time in Stoke Mandeville 
in 1948, this great nation with its rich history, 
eminent writers and distinguished scientists, this 
land of theatre, musicals and numerous choirs 
– these were the ingredients for a memorable 
opening ceremony with the official opening by 
Her Majesty Queen Elizabeth II. 

The theme of the opening was a journey of 
discovery and, inspired by the period of the 
Enlightenment in the 18th century, the miracle 
of science, Shakespeare and lots of umbrellas, 
could hardly be more British. Miranda, the 
character from Shakespeare’s The Tempest,  
took the audience along on this journey. 

Over 4,200 athletes from 167 countries entered 
the completely sold out Olympic stadium in a 
festive and exuberant parade. The Dutch flag was 
carried in by Ronald Hertog, who did so with 
evident pleasure.  
De voorzitter van het organisatiecomité 
Sebastian Coe gaf in zijn toespraak nog eens 
duidelijk het belang van de Spelen weer:
“We want the athletes and everyone involved in 
these Games to inspire disabled and non-disabled 
young people from all backgrounds to have the 
same access and opportunities to fulfil their 
potential”.

Margaret Maughan, winner of a gold medal at  
the Paralympic Games in Rome in 1960, lit “The 
Cauldron” with the Paralympic flame. Beverley 
Knight, Lizzie Emeh and Caroline Parker closed 
the evening with “I am what I am”, accompanied 
of course by a spectacular fireworks display!

I am what I am
I am my own special creation
So come take a look
Give me the hook or the ovation

There’s one life, and there’s no return  
and no deposit
One life, so it’s time to open up your closet
Life’s not worth a damn
’Til you can say I am what I am
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De binnenkomst van de Nederlandse ploeg met een trotse vlaggendrager Ronald Hertog.
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∫
Prins William en Kate Middleton waren ook aanwezig.

≤
Team Great Brittain werd binnengehaald met een ticker tape parade.
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∫
Prins William en Kate Middleton waren ook aanwezig.

≤
Team Great Brittain werd binnengehaald met een ticker tape parade.
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atLetiek
atLetics
De moeder aller sporten. Zo kan met recht de atletiek worden genoemd. 
Met maar liefst 1100 deelnemers en 170 medailleonderdelen het meest 
uitgebreide sportonderdeel van de Paralympische Spelen. Met 11 atleten  
die op verschillende onderdelen uitkwamen was Nederland goed vertegen-
woordigd. Er werden diverse finales bereikt en er waren verrassende  
resultaten waaronder het zilver van Amy Siemons en het brons van Desiree 
Vranken op de 200m wheelen. Veel aandacht ging uit naar de “Blade Babe”, 
Marlou van Rhijn. Na het wereldrecord in de series scherper te hebben  
gesteld kwam ze net te kort voor het goud. In deze race liepen atleten uit  
zowel de T43 als de T44 klasse, waardoor de prestatie van Marlou als T43 
atlete, nog meer glans kreeg. Het goud pakte ze op overtuigende wijze op  
de 200m waar ze de concurrentie met overmacht versloeg. 
Met het zilver van Kenny van Weeghel op de 400m wheelen, nog een  
zilveren medaille van Amy Siemons op de 100m wheelen en het brons van 
vlaggendrager Ronald Hertog bij het speerwerpen kon men tevreden terug-
kijken op de wedstrijden in een steeds uitverkocht stadion!

Atletiek kent drie classificaties: 
- visuele beperking
- hersenaandoening
- amputatie en rolstoel

De onderdelen lopen en rijden(wheelen) vinden plaats op de baan en 
 worden onder de T-klasse (T=Track) ingedeeld. De andere onderdelen 
 vinden plaats op het veld en vallen onder de F-klasse (F=Field).

 visuele beperking, hierbij kan de loper eventueel door 
een gids begeleid worden
verstandelijke beperking
hersenaandoening
amputatie
rolstoel
rolstoel

Hoe hoger het nummer binnen een klasse hoe minder de beperking  
voor de sport.

F of T 11-13 

F of T 20
F of T 31-38
F of T 42-46
F of T 51-54
F 55-58

Kwam Marlou van Rhijn in de 100m finale T44 net te kort voor het goud,  
op de 200m zette ze dat met een magistraal wereldrecord recht.
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≥
Marlou van Rhijn en Suzan Verduijn (5e) na de finale 200 meter.

≥ ≥
Marije Smits had zich waarschijnlijk meer voorgesteld van de Spelen. In de finale 100m T42,  
werd het een 8e plaats en bij het verspringen T42/T44 de 11e.
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≤
Na een zilveren medaille op de 100 m T34 van Amy Siemons  
was er de verrassing van het zilver en brons van Amy Siemons 
en Desiree Vranken op de 200m T34.

 ≥
Ronald Hertog F44 won met een worp van 55.83 m de bronzen 
medaille.
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≤
Iris Pruysen sprong in met 4.87 m T42/44 naar een 4e plaats.

∆
Kenny van Weeghel werd 8e in de finale 100m T54 en won een zilveren medaille 
op de 400m T54. 

≥
Jelmer Bos kwam pas op zaterdag 8 september in actie op de 100m T37.  
Zijn tijd van 12.23 bleek niet genoeg voor een finaleplaats. 

≥ ≥ 
Stefan Rusch werd zowel 6e in de finale van de 100m als op de 200m  
in de T34 klasse. 
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Bijschrift

Toen de poule-indeling bekend werd wisten de spelers dat het loodzwaar 
zou worden. Wereldkampioen Rusland en vice wereldkampioen Iran  
bleken veel te sterk. Vooral de Russen waren weer een klasse apart met 
hoogstaand voetbal en een klinkende 8-0 overwinning op Nederland.  
Nederland werd door de winst op Argentinië derde in de poule en mocht 
opgaan voor de plaatsen 5 t/m 8. Met tweemaal winst, tegen de Verenigde 
Staten werd het 5-0 en tegen Argentinië 3-0, werd een mooie 5e plaats  
behaald. 

CP staat voor cerebrale parese (hesenaandoening). De sporters worden  
in acht klassen, C 1-8, ingedeeld. Hoe hoger de klasse hoe groter de  
functionele mogelijkheden. In een wedstrijd moet er minimaal één speler 
uit  klasse C5 en C6 zijn opgesteld en mogen er maximaal drie spelers van 
klasse C8 tegelijk in het veld staan.

cP VoetbaL
footbaLL 7-a-side

De mannen uit Rusland waren in alle opzichten een maatje te groot voor Oranje. 
Na 2x30 minuten was de score tot 8-0 opgelopen en zat het bereiken van de halve 
finale er niet meer in. Met de gewonnen wedstrijden tegen de Verenigde Staten en 
Argentinië werd het Nederlandse team uiteindelijk knap vijfde.
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Bijschrift

Op een historische locatie, The Royal Artillery Barracks uit 1716, werden de 
wedstrijden voor het boogschieten gehouden. 
Johan Wildeboer schoot zich in de plaatsingsronde naar de 13e positie. 

Verliezen in de 1/16 finale met 6-0 lijkt een afgetekende nederlaag.  
Maar bij de handboogsport kan het telkens net één punt schelen. Dat onder-
vond Johan Wildeboer. Na zijn plaatsingsronde stond hij als 13e en had 
ruim dertig punten meer geschoten dan zijn tegenstander de Amerikaan 
Russell Wolfe. Maar in de 1/16 finale, scoorde Wolfe iets beter en was het 
over en uit voor Johan.

Bij het handboogschieten zijn er drie klassen:

De sporter heeft geen beperking in de armen en een lichte 
beperking in de benen en heeft de mogelijkheid om staand of 
zittend op een gewonen stoel of kruk met de voeten op de grond, 
te schieten
 De sporter heeft een beperking in de benen en gebruikt in het
 dagelijks leven en de sport meestal de rolstoel 
De sporter heeft een zwaardere beperking in armen en  benen 
met een verstoring van de zitbalans en is zowel voor het 
dagelijks leven als voor de sport op een rolstoel aangewezen

handboogsPort
archery

ARST

ARW2

ARW1
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≤ 
Sanne Voets en haar paard Vedet PB valt net buiten de prijzen. 

≥
Gert Bolmer op Vorman.

≥ ≥
Petra van de Sande en Valencia Z.

In Greenwich Park, tussen statige gebouwen en veel groen, werden de  
dressuurwedstrijden gereden. Het was er soms adembenemend stil want  
in sommige klassen kan elk geluid van buiten storend zijn voor zowel ruiter 
als paard. In plaats van te klappen mochten de toeschouwers zwaaien.  
Nederland was deze Spelen met vier ruiters en paarden vertegenwoordigd 
en deed met wisselend succes mee in verschillende individuele klassen en 
in de landenwedstrijd. “Het niveau gaat zo snel omhoog, je kunt je geen 
foutje permitteren”, zo omschreef Frank Hosmar zijn gevoel. Met zijn paard 
Alphaville behaalde hij twee bronzen medailles. Petra van de Sande en  
Sanne Voets werden knap vierde en het landenteam verloor de strijd om  
het brons van Ierland: 428.313 voor de Ieren tegen 428.253 voor de  
Nederlanders. 

De sporters kunnen in vier klassen (grades) worden ingedeeld:

rolstoelgebruiker met zeer slechte rompfunctie
rolstoelgebruiker met zeer slechte rompfunctie maar 
redelijke armfunctie
sporter met beperking in alle vier de ledematen en blinden
sporter met beperking in 1 of 2 ledematen en slechtzienden

hiPPische sPort
equestrian

Grade 1:
Grade 2:

Grade 3:
Grade 4:
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≤ ≥
Frank Hosmar met zijn paard Alphaville  
won twee keer brons.

36



37



Met alleen het verlies tegen Australië in de poule plaatste de Nederlandse 
vrouwen zich voor de kwartfinale tegen China. De Chinezen hadden  
weinig in te brengen en na de 59-37 overwinning wachtte in de halve finale 
Duitsland. En wat waren ze er dicht maar de Duitse vrouwen sloegen in het 
derde en vierde kwart genadeloos toe en met de nederlaag van 46-49  
moesten de Nederlandse vrouwen zich opladen voor de strijd om de bronzen 
medaille tegen de Verenigde Staten. Het werd de beste wedstrijd van de 
 Nederlandse vrouwen op dit toernooi en de Verenigde Staten werden met 
71-47 weggespeeld. 

Rolstoelbasketballers worden in acht klassen (1.0, 1.5, t/m 4.5) ingedeeld 
waarbij de indeling afhankelijk is van de uitvoering van basketbalhande lingen 
in een rolstoel. Rompbeweging en stabiliteit zijn bepalende factoren.  
Van de in het veld spelende basketballers mag het puntentotaal niet meer 
dan 14 bedragen.

roLstoeL
basketbaL
wheeLchair 
basketbaLL
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Onbetwist al jaren de nummer 1 van de wereld: meervoudig Paralympisch 
 kampioen Esther Vergeer en nog steeds geconcentreerd voor elk punt.

Nederland domineert bij de vrouwen al jarenlang het rolstoeltennis. 
Op de grote Internationale toernooien die ieder jaar worden gehouden is het 
Esther Vergeer die meestal de finale wint. Bij de mannen is de concurrentie 
groter maar wordt er vaak minimaal een kwartfinale gehaald.
Dat Nederland al sinds de jaren negentig aan de top staat heeft te maken met 
de goede opleiding, training en coaching van onze rolstoel tennissers.

Het toernooi verliep bij de vrouwen niet verrassend en na de finale stonde 
Esther Vergeer, Aniek van Koot en Jiske Griffioen als nummer 1, 2 en 3  
op het podium. Voor Esther was het haar vierde (!) enkelspeltitel op de  
Paralympische Spelen. Bij het damesdubbel stonden alle vier de Nederlandse 
vrouwen in de finale waar Marjolein Buis en Esther Vergeer met 6-1 en 6-3 
te sterk waren voor Aniek van Koot en Jiske Griffioen.

Het krachtsverschil bij de mannen was minder groot waardoor uitschakeling 
of een ronde verder dicht bij elkaar lagen. Ronald Vink en Maikel Scheffers 
deden, na beiden de halve finale te hebben verloren, niets voor elkaar onder. 
Met 6-4, 6-7 en 4-6 mocht Ronald Vink de bronzen medaille in ontvangst 
nemen.
“Good old” Robin Ammerlaan sneuvelde in de 1/8 finale evenals de jongste 
van de Nederlandse mannen, Tom Egberink. 
Bij de dubbels hadden Robin Ammerlaan en Ronald Vink nog een beetje 
hoop op een medaille maar na het verlies in de halve finale was de energie 
op. De strijd om de derde plaats was in minder dan drie kwartier bekeken: 
0-6, 0-6.

Van de deelnemers moet bij een medische diagnose zijn vastgesteld dat er 
substantieel functieverlies is in één of meer ledematen. Er is één open klasse 
voor dames en één voor heren.

roLstoeL 
tennis
wheeLchair  
tennis
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Talenten als Aniek van Koot (≤) en Jiske Griffioen 
(≥) lieten zien dat Nederland voor de komende 
jaren aan de top zal blijven meedoen.
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≤
Marjolein Buis.

∆
Ook in het dubbel een Nederlands onderonsje:  
Esther Vergeer en Marjolein Buis wonnen de finale met  
6-1, 6-3 van Jiske Griffioen en Aniek van Koot.
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≤
Voor Robin Amerlaan betekende de Spelen in 
London het afscheid van een lange en succesvolle 
tenniscarrière. Dit keer geen medaille. Samen met 
Ronald Vink verloor hij de strijd om de derde 
plaats in het heren dubbel.

Debutant Tom Egberink haalde met Maikel 
 Scheffers (pagina 50) de kwartfinale waar ze door 
de latere gouden medaille winnaars, de Zweden 
Olsson en Vikstrom, werden uitgeschakeld.
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≥
Ronald Vink moest in zijn partij om de derde en 
vierde plaats, tegen landgenoot Maikel Scheffers 
(≤) tot het uiterste gaan. Hij won met: 4-6, 7-6  
en 6-4.

51



≥ ∆
De kracht van Kelly van Zon straalt van haar gezicht af. Na de halve finale tegen de 
Ukraïnse Safonova, waar Kelly een 0-2 achterstand in games goedmaakte en met 
3-2 won, was ze in de finale tegen de Russische Ovsyannikova ongenaakbaar.

≤ ≥ ≥
Wendy Schrijver werd in de voorrondes uitgeschakeld.

De overmacht van de Chinese tafeltennissers m/v was groot. Maar liefst  
14 gouden medailles sleepten ze in de wacht, gevolgd door Polen met  
3 gouden. De Nederlandse deelnemers: Kelly van Zon, Wendy Schrijver, 
Gerben Last en Tonnie Heijnen behaalden 1 gouden en 1 bronzen medaille. 
De gouden plak van Kelly van Zon was afgetekend met een 3-1 overwinning 
in de finale tegen haar Russische tegenstandster.  
Voor Gerben Last was er een mooie bronzen medaille maar wat was hij dicht 
bij de finale plaats. In de halve finale speelde hij tegen de Oostenrijker  
Stanislaw Fraczyk en na 11-3 in de eerste en 12-10 in de tweede game leek 
een 3-0 overwinning in zicht. Maar via 8-11, 9-11 en 10-12 trok de  
Oostenrijker aan het langste eind.
Bij de dubbels werden verschillende klassen samengevoegd waardoor een 
speler met een zwaardere handicap tegen een speler met een lichtere kan 
uitkomen. De dubbels brachten niet het verwachte succes, de mannen  
verloren in de kwartfinale met 3-0 van China. Brazilië was bij de dames  
met 3-2 Nederland de baas, in de 1/16 finale.

Bij het tafeltennis zijn er tien functionele klassen: vijf voor sporters in een 
rolstoel en vijf voor staande sporters. Hoe hoger de klasse, hoe groter de 
functionele mogelijkheden en hoe minder de beperking.

tafeLtennis
tabLe tennis
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 ≥
Tonnie Heijnen speelde een goed toernooi maar haalde de eindronden niet.

∫ ≤
Gerben Last bezorgde Nederland een bronzen medaille in het heren enkelspel. 
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Het wielrennen werd op twee locaties gereden. Op de baan in het prachtige 
Velodrome op het Olympic Park; op de weg op het motorcircuit van Brands 
Hatch. De Nederlandse wielerploeg maakte gebruik van nieuwe uiterst lichte 
en sterke kettingen. Het was een voorbeeld van één van de vele innovaties 
die het Nederlandse team beter moesten laten presteren.
Van de elf Nederlandse deelnemers waren vooral de vrouwen waren succes-
vol. Goud was er voor Kathrin Goeken met haar piloot Kim van Dijk op de 
individuele tijdrit en hetzelfde duo haalde een bronzen plak in de wegwed-
strijd. Laura de Vaan won eveneens twee medailles: brons op de individuele 
tijdrit H4 en zilver op de weg. Voor Alyda Norbruis moet het een heerlijk 
gevoel zijn geweest om er bij te zijn. Na haar blindendarmoperatie op  
11 augustus herstelde ze supersnel en stond ze op 1 september op de baan 
voor de 500m tijdrit C1-C3 en behaalde een prachtige zilveren medaille. 
De mannen waren minder succesvol maar de bronzen medaille van Rinne 
Oost met Patrick Bos als piloot op het onderdeel sprint 100m op de baan 
mocht er zijn. In de klasse H4 nam Jetze Plat als jongste Nederlandse wiel-
renner deel en Johan Reekers, als oudste. Johan Reekers is een fenomeen en 
kwam in verschillende takken van sport uit. Hij was er in Toronto 1976 al 
bij en ontbrak alleen in Beijing 2008. Het “jonkie” Plat werd 8e op de tijdrit 
H4 en 4e in de wegwedstrijd H4, wat voor hem een grote teleurstelling was. 
“Oldie ” Reekers knap 6e in de tijdrit H4 en 7e in de wegwedstrijd H4.

Er zijn vier categorieën:

Wielrenners met een visuele beperking. Zij rijden op 
een tandem met voorop een piloot zonder handicap.

Wielrenners met een beperking aan hun benen. 
Zij fietsen met hun armen, liggend of knielend.

Wielrenners met één of meerdere amputaties 
(met of zonder prothese) vergroeiing, verlamming 
of cerebrale parese (CP).

Wielrenners met cerebrale parese die moeilijk in balans 
kunnen blijven en op een fiets met drie wielen rijden.

wieLrennen
cycLing

Blind (B)

Handbike (H)

Cycling

Tri-cycling (T)
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Alyda Norbruis.
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≤
Rinne Oost en zijn piloot Patrick Bos op weg naar brons in de sprint over 100m 
op de baan.

≥
Jetze Plat kwam net te kort in de wegwedstrijd en werd vierde.

∆
Laura de Vaan haalde twee medailles: zilver op de weg en brons in de tijdrit. 

Alyda Norbruis schitterde met een tweede plaats op de sprint over 500m  
op de baan.
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≤ ≤
Kathrin Goeken met haar piloot Kim van Dijk haalden goud in de tijdrit en brons  
op de weg.  

∫
Bastiaan Gruppen reed een goede wegwedstrijd maar kwam aan het einde kracht 
te kort. 

≤
Joleen Hakker en piloot Samantha van Steenis op weg in hun tijdrit.

Johan Reekers in actie in de tijdrit op de weg. 
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Start van de 9e race in de 2.4mR klasse met Thierry Schmitter.

De Weymouth and Portland National Sailing Academy bevindt zich op 175 km 
van London. In de ruime baai voor de Zuid-Engelse kust werd op deze  
locatie het zeilen gehouden. Na een afwezigheid van vier jaar was het  
Sonar-team op volle sterkte aanwezig. Vanaf het eerste moment voerden ze 
aan de top van de ranglijst mee en werden afgetekend eerste. Al voor de laatste 
race, die werd afgelast wegens gebrek aan wind, konden Udo Hessels, 
 Marcel van de Veen en Mischa Rossen niet meer worden ingehaald.
Voor Thierry Schmitter die in de 2.4 mR-klasse zeilde, was het jammer  
dat er op de laatste dag geen wind was. Hij had nog zicht op een zilveren  
medaille maar moest nu genoegen nemen met de bronzen.

Stabilieit, mobiliteit, handfunctie en gezichtsvermogen zijn de bepalende 
factoren in het classificatiesysteem. Er moet een medische diagnose zijn.
Nederland doet mee in twee boottypes:

Driemans boot waarbij de zeilers in zeven klassen (1 t/m 7) 
worden ingedeeld en het totaal van de zeilers niet meer dan  
14 mag bedragen.
De zeiler moet voldoen aan de minimale handicapeis.

ZeiLen
saiLing

Sonar 

2.4 mR:
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≤  ∆
Met een eerste plaats in de 9e race en een zesde plaats in de 10e race was de 
bronzen medaille voor Thierry Schmitter een feit.
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Het Sonar Team met Udo Hessels, Marcel van de 
Veen en Mischa Rossen waren oppermachtig.  
Van de negen wedstrijden wonnen ze er drie, 
 samen met drie tweede plaatsen en twee derde 
plaatsen waren ze onbereikbaar geworden. 
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Bijschrift

Er had een gouden medaille ingezeten, dat vond iedereen. Maar het ging  
in de halve finale tegen China mis. Nederland speelde een geweldige  
wedstrijd maar verloor met 2-3 : 25-17, 14-25, 25-13, 16-25 en 11-15.  
China was in de finale met 3-1 te sterk voor de Verenigde Staten waartegen 
Nederland beslist niet kansloos zou zijn geweest. In de strijd om het brons 
tegen de Oekraïne was de vlam gedoofd en verloor Nederland met 3-0 :  
25-14, 25-21 en 25-16.

Deelname is toegestaan als een sporter voldoet aan een internationaal 
 vastgestelde definitie van de minimale handicap van zitvolleybal. Er zijn 
twee klassen:

De sporter voldoet ruimschoots aan de 
minimale handicapeis.
De sporter voldoet net aan de minimale 
handicapeis.

Een zitvolleybalteam bestaat uit zes veldpelers en zes wisselspelers.  
Van de twaalf spelers mogen er twee net voldoen aan de minimale handicap-
eis en tijdens de wedstrijd mag er maximaal één van hen worden opgesteld.

ZitVoLLeybaL
sitting 
VoLLeybaLL

Eligible (E)

Minimal Disability (MD)  
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Na de 2-3 nederlaag tegen de latere Paralympische 
kampioen China moest Nederland zich opladen 
voor de strijd om de bronzen medaille. Helaas 
lukte dat niet meer. Tegen de Oekraïne werd het 
een kansloze 3-0 nederlaag.
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Bijschrift

Na atletiek is het zwemmen nummer twee in het aantal medailleonderdelen 
(148) en het aantal deelnemers (600). In een volgepakt Aquatics Centre was 
het Mirjam de Koning die de eerste medaille voor Nederland veroverde. 
Een bronzen op de 100m rugslag S6. Het zou niet haar enige medaille worden. 
Op de 50m vrije slag S6 herhaalde ze haar  succes van Beijing uit 2008. 
Goud, in een nieuw Paralympisch record en een evenaring van haar wereld-
record. De Nederlandse oogst zou oplopen tot 4 gouden, 2 zilveren en  
7 bronzen medailles. Marlou van der Kulk 2x brons, Maurice Deelen zilver 
en 2x brons; Lisa den Braber brons.; Marc Evers goud en brons; Michael 
Schoenmaker goud; Magda Toeters zilver; Lisette Teunissen goud.
De Nederlandse ploeg kan terugzien op een meer dan geslaagde wedstrijden. 
Voeg daarbij ook de jonge Nederlandse deelnemers die voor het eerst aan de 
Spelen deelnamen dan ligt er een mooie basis voor Rio de Janeiro 2016.

Bij het zwemmen zijn er tien verschillende klassen in de verschillende 
zwemslagen.

- Voor de vrije-, rug en vlinderslag is er de indeling S1 t/m S10
- Voor de schoolslag SB1 t/m SB9
- Voor de wisselslag SM1 t/m SM10

Hoe lager de klasse des te zwaarder de beperking.
Zwemmers met een visuele beperking komen uit in de klassen S11 t/m S13 
waarbij S11 voor de blinden is, S12 voor zeer slechtzienden en S13 voor 
slechtzienden. Verstandelijk gehandicapten komen uit in klasse S14. 

Zwemmen
swimming

Miriam de Koning-Peper zette de toon voor de vele Nederlandse zwemsuccessen 
met brons op de 100m rugslag S6 en goud op de 50m vrije slag S6.
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Lisette Teunissen wint goud op de 50m rugslag S4.

≥ ∆
Het feestje van Marc Evers: Goud op de 100m rugslag S14 en later  
het brons op de 100m schoolslag SB14. 
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≥
Romy Pansters zwemt in de finale 100m vrije slag S8 de 8e tijd.

Marlou van der Kulk.

≥ ≥ 
Goud voor Michael Schoenmaker op de 50m schoolslag SB3. 
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≤ 
Brons voor Lisa den Braber op de 100m schoolslag SB7

∆ ≥
Een zilveren medaille voor Magda Toeters op de 100m schoolslag SB14  
en een 7e plaats op de 200m vrije slag S14.

78



79



Het lukte Chantal Molenkamp niet om zich voor de finales van de 50m vrije slag S10  
en de 100m vrije slag S10 te plaatsen.

≥ 
Maurice Deelen zwom in vier finales en haalde het brons op de 200m wisselslag SM8, 
het zilver op de 50m vrije slag S8 en nog een bronzen medaille op de 100m schoolslag 
SB8. Op de 100m vrije slag S8 werd hij 4e.

80



81



Brood

Bijschrift

sLuiting
cLosing
De mooiste spelen ooit, volle stadions, enthou-
siaste toeschouwers en prachtige prestaties. Na 
11 dagen kwam er een einde aan de Paralympische 
Spelen. Voor Nederland mocht viervoudig 
 Paralympisch rolstoeltennis kampioen Esther 
Vergeer de vlag binnendragen. Daarna volgde 
een spetterende show onder het motto “Festival 
of the Flame”, met veel licht, vuurwerk en muziek 
met als hoogtepunt een optreden van Coldplay, 
de wereldberoemde Engelse band.
Na het strijken van de Paralympische vlag, werd 
deze overgedragen aan de burgemeester van  
Rio de Janeiro waar in 2016 de volgende Spelen 
worden gehouden.

De vlam, “cauldron” werd niet gedoofd maar 
verdeeld en doorgegeven, zoals het bij de opening 
samen kwam. Dit om aan te geven dat het thema 
“Inspire a generation” niet beperkt zou blijven 
tot deze Paralympische Spelen. En dan: feesten 
en genieten!

“Our minds were opened to what people can do, 
and to what can be achieved by sheer talent and 
determination. This was a unique time when 
sport seemed to rule the world, and people every-
where were transfixed by the joy of sport. 

Thanks to the athletes, young people know it is 
possible to triumph over adversity, to challenge 
and then change their circumstances and to 
achieve great things”.

Seb Coe 
President of the Organizing Committee  
Olympic and Paralympic Games 

The best games ever, sold-out stadiums, 
enthusiastic spectators and stunning performances 
– after 11 days of incredible action, the Paralympic 
Games drew to a close. Quadruple Paralympic 
wheelchair tennis champion Esther Vergeer carried 
in the flag for the Netherlands. The athletes’ parade 
was followed by a spectacular show, Festival of 
the Flame, with lots of music, lights and fire works 
and culminating with a performance by Coldplay, 
the famous English rock band.

After the Paralympic flag was lowered it was 
handed over to the Mayor of Rio de Janeiro, 
where the 2016 Games will be held.

The cauldron was not extinguished but its 
individual petals of flame given out to the partici-
pating nations, just as they had been brought 
together at the opening. It was a gesture to show 
that the motto “Inspire a generation” would not 
be limited to these Paralympic Games. And after 
that… party time!

“Our minds were opened to what people can do, 
and to what can be achieved by sheer talent and 
determination. This was a unique time when 
sport seemed to rule the world, and people every-
where were transfixed by the joy of sport.

Thanks to the athletes, young people know it is 
possible to triumph over adversity, to challenge 
and then change their circumstances and to 
achieve great things.”

Sebastian Coe 
President of the Organising Committee  
of the Olympic and Paralympic Games 
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Brood

weLkom thuis
weLcome home
De honderden familieleden, vrienden en belang-
stellenden, waarvan de meesten met een oranje 
kleur, hoefden niet lang te wachten. Het was een 
korte oversteek tussen London en Rotterdam 
The Haque Airport, Na de landing werd de 
 Nederlandse vlag uit de cockpit gestoken en gaf 
de brandweer een watersaluut.
Op de luchthaven werd de ploeg verwelkomd 
door de loco-burgemeester van Rotterdam, 
 Antoinette Laan van Rotterdam , voorzitter  
van het NOC*NSF, André Bolhuis en Roland 
Wondolleck, directeur van Rotterdam  
The Haque Airport.
Antoinette Laan heette de leden van Paralympic 
Team Netherlands officieel welkom. “Ik ben erg 
trots op de Paralympische sporters en ben vereerd 
om de sporters in Rotterdam Sportstad welkom 
te mogen heten. Ik ben ervan overtuigd dat de 
prestaties van alle Paralympiërs een extra boost 
kunnen geven aan de populariteit van het aan-
gepast sporten.” 
André Bolhuis gaf aan dat NOC*NSF de komende 
jaren doorgaat met het huidige Paralympische 
programma.

The many family members, friends and other 
enthusiasts – most of them decked in orange – did 
not have to wait long. It was only a short flight 
from London to Rotterdam The Hague Airport. 
After landing, the Dutch flag was raised from the 
cockpit and the fire brigade gave a water cannon 
salute.

At the airport the team were welcomed by the 
Deputy Mayor of Rotterdam, Antoinette Laan, 
the president of NOC*NSF, André Bolhuis, and 
the director of Rotterdam The Hague Airport, 
Roland Wondolleck.

Antoinette Laan officially welcomed the members 
of Paralympic Team Netherlands.
“I am extremely proud of the Paralympic athletes 
and am honoured to welcome them to Rotterdam 
Sport City. I am convinced that the performances 
of these Paralympians will boost the popularity 
of disability sport”.

Andre Bolhuis declared that NOC*NSF would  
in the coming years continue the Paralympic 
programme.
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Brood

huLdiging
tribute
Met een officiële huldiging van het Paralympic 
Team Netherlands in de Grote Kerk in Den Haag 
kwam een einde aan de voor Nederland succes-
vol verlopen Spelen. Er waren toespraken door 
minister-president, Mark Rutte, de voorzitter 
van het Nederlands Paralympische Comité,  
Wim Ludeke, chef de mission André Cats en 
NOC*NSF directeur, Gerard Dielessen. Minister 
Edith Schippers van VWS mocht de gouden 
 medaillewinnaars, namens koningin Beatrix, 
benoemen tot ridder in de Orde van Oranje 
 Nassau. Met de medaillewinnaars van de 
 Olympische Spelen zullen de Paralympische 
 medaillewinnaars door Koningin Beatrix op  
18 december 2012 worden ontvangen. 

The official ceremony in honour of Paralympic 
Team Netherlands in the Grote Kerk in The Hague 
marked the end of these successful Games for 
Team NL. Speeches were held by Prime Minister 
Mark Rutte, the president of the Dutch Paralympic 
Committee, Wim Ludeke, Chef de Mission 
André Cats and NOC*NSF Director, Gerard 
Dielessen. On behalf of Queen Beatrix, the gold 
medallists were appointed Knight in the Order 
of Orange Nassau by Edith Schippers, Minister 
of Health, Welfare and Sports. The Dutch 
Paralympic medallists, along with the Olympic 
medallists, will be received by Her Majesty 
Queen Beatrix on 18 December 2012.
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Brood Begeleiders | Staff
Jan-Hein Evers
Marcel Geestman
Hans Janssen
Taco Lourens
Sander Luiten
Tjeu Scholtes

handboogsPort |  
archery
Johan Wildeboer

Begeleider | Staff
Pier Elzinga

hiPPische sPort | 
equestrian
Gert Bolmer
Frank Hosmar
Petra van de Sande
Sanne Voets

Begeleiders  | Staff
Brenda Hoogelander
Adrianne van Waardenberg-Nooren
Jeanette Wolfs
Dianne Biemolt
Marjo Hazenberg
Jos Voets
Angelique Woudenberg

roLstoeLbasketbaL | 
wheeLchair basketbaLL 
Mariska Beijer
Barbara van Bergen

Petra Garnier
Lucie Houwen
Inge Huitzing
Cher Korver
Roos Oosterbaan
Saskia Pronk
Sanne Timerman
Carina de Rooij-Versloot
Jitske Visser
Miranda Wevers

Begeleiders | Staff
Bert van Bitterswijk
Wim Crouwel
Gertjan van der Linden
Jeff van Loon
Irene Sloof
Luc Vergoossen

roLstoeLtennis |  
wheeLchair tennis
Robin Ammerlaan
Marjolein Buis
Tom Egberink
Jiske Griffioen
Aniek van Koot
Maikel Scheffers
Esther Vergeer
Ronald Vink

Begeleiders | Staff
Steven Bannink
Marc Kalkman
Natascha Pauw
Hans Jurgen Striek

tafeLtennis | tabLe tennis
Tonnie Heijnen
Gerben Last
Wendy Schrijver
Kelly van Zon

Begeleiders | Staff
Lumen Dekker
Johan Lieftink

wieLrennen | cycLing
Patrick Bos
Kim van Dijk
Kathrin Goeken
Bastiaan Gruppen
Joleen Hakker
Alyda Norbruis
Rinne Oost
Jetze Plat
Johan Reekers
Samantha van Steenis
Laura de Vaan

Begeleiders/Staf
Martin Boomkamp
Geert Kamps
Vincent Linckers
Marscha Tijssen
Eelke van der Wal

ZeiLen | saiLing
Udo Hessels
Mischa van Rossen
Thierry Schmitter
Marcel van de Veen

atLetiek  | atLetics
Jelmar Bos
Ronald Hertog
Iris Pruysen
Marlou van Rhijn
Stefan Rusch
Henk Schuiling
Ama Siemons
Marije Smits
Suzan Verduijn
Desiree Vranken
Kenny van Weeghel

Begeleiders | Staff
Guido Bonsen
Frank Jol
Ursula Kröder
Petra Langereis
Arno Mul

cP-VoetbaL |  
footbaLL 7-a-side
Bart Adelaars
George van Altena
Lars Conijn
Daan Dikken
Peter Kooij
Stephan Lokhoff
Joey Mense
Dennis Straatman
John Swinkels
Iljas Visker
Jeroen Voogd
Abel Walraven (niet meegegaan 
wegens blessure)

deeLnemers/begeLeiders
team/staff
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Begeleiders | Staff
Ian Ainslie
Bart Bressers
Ronald van Vianen
Klaartje Zuiderbaan

ZitVoLLeybaL |  
sitting VoLLeybaLL
Sanne Bakker
Karin van der Haar
Karin Harmsen
Paula List
Djoke van Marum
Anne Raben
Marieke de Ruijter
Jolanda Slenter
Elvira Stinissen
Josien ten Thije
Rika de Vries

Begeleiders | Staff
Roeland Appels
Fleur van Dam
Paul Harmsen
Mariëlle van Kampen
Michiel de Ruyter

Zwemmen | swimming
Lisa den Braber
Maurice Deelen
Marc Evers
Mirjam de Koning-Peper
Marlou van der Kulk
Chantal Molenkamp
Marije oosterhuis
Romy Pansters
Michael Schoenmaker
Lisette teunissen
Michel Tielbeke
Magda Toeters
Mike van der Zanden

Begeleiders | Staff
Tamar Bakker
Marco van den Brink
Mark Faber
Sander Nijhuis
 
noc*nsf sPortief | 
noc*nsf staff
André Cats
Els van Kernebeek
Rian Smit
Marleen Siersema
Maarten Moen
Herman Holtslag
Bart van der Meulen
Hardy Menkehorst
Daniël Schildkamp
Mark Bos
Simon Keijzer
Nelleke Naaktgeboren
Robin Wubben
Coen Vuijk
Marijn Zaal

ParaLymPische famiLie | 
ParaLymPic famiLy
HKH Prinses Margriet
Rita van Driel
Wim Ludeke
André Bolhuis
Tineke Bartels
Jan-Willem Maas
Jeroen Straathof
Anneke van Zanen-Nieberg
Gerard Dielessen
Marco Antoniëtti
José Faber
Bas van Haren
Rinske de Jong
Brenda Netten
Paula Reiling
Thomas van der Staak
Shoshanna Vos
Sven Watervoort

≥ 
André Cats, Chef de Mission.
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uitsLagen
resuLts
atLetiek | atLetics

Vrouwen | Women

100 meter T 34
Goud Hannah Cockroft GBR 18.06
Zilver Amy Siemons NED 19.49
Brons Rosemary Little AUS 19.95
4.  Désiree Vranken NED 20.37

200 meter T 34
Goud Hannah Cockroft GBR 31.90
Zilver Amy Siemons NED 34.16
Brons Desiree Vranken NED 34.85

100 meter T 42
Goud Martina Caironi ITA 15.87
Zilver Kelly Cartwright AUS 16.14
Brons Jana Schmidt DLD 16.19
8.  Marije Smits NED 18.28

100 meter T 44
Goud Marie-Amelie le Fur FRA 13.26
Zilver Marlou van Rhijn NED 13.32
Brons April Holmes USA 13.33
Serie Suzan Verduijn NED 14.45
Serie Iris Pruysen NED 14.87

200 meter T 44
Goud Marlou van Rhijn NED 26.18
Zilver Marie-Amelie le Fur FRA 26.76
Brons Katrin Green DLD 27.53
5.  Suzan Verduijn NED 28.74

Verspringen T42/T44 met wegingsfactor
Goud Kelly Cartwright AUS 4.38 m
Zilver Stef Reid GBR 5.28 m
Brons Marie-Amelie le Fur FRA 5.14 m
4.  Iris Pruysen NED 4.87 m
10.  Suzan Verduijn NED 4.53 m
11.  Marije Smits NED 3.59 m

Mannen | Men

100 meter T 34
Goud Walid Ktila TUN 15.91
Zilver Rheed Mc Cracken AUS 16.30
Brons Mohammed Hammadi UAE 16.41
6. Stefan Rusch NED 16.74
7. Henk Schuiling NED 17.32

200 meter T 34
Goud Walid Ktila TUN 27.98
Zilver Mohammed Hammadi UEA 28.95
Brons Rheed Mc Cracken AUS 29.08
6. Stefan Rusch NED 30.63
Serie Henk Schuiling NED 31.10

100 meter T 37
Goud Fanie van der Merwe RSA 11.51
Zilver Yongbin Liang CHN 11.51
Brons Roman Kapranov RUS 11.56
Serie Jelmer Bos NED 12.23

100 meter T 54
Goud Leo Pekka Tahti FIN 13.79
Zilver Yang Liu CHN 13.92
Brons Saichon Konjen THA 14.10
8. Kenny van Weeghel NED 14.87

400 meter T 54
Goud Lixin Zhang CHN 46.88
Zilver Kenny van Weeghel NED 47.12
Brons Chengming Liu CHN 47.36

Speerwerpen F 44
Goud Mingjie Gao CHN 58.53
Zilver Tony Falelavaki FRA 58.21
Brons Ronald Hertog NED 55.83

cP VoetbaL | footbaLL 7-a-side

Goud Rusland
Zilver Oekraïne
Brons Iran
5. Nederland

handboogsPort | archery

Goud Oscar de Pellegrin ITA
Zilver Hasihin Sanawi MAS
Brons Lung Hui TsengTPE
1/16 Fin.  ohan Wildeboer NED

hiPPische sPort | equestrian

Dressuur Individueel Chamionship Test Grade II
Goud Natasha Baker GBR 76.857
Zilver Britta Näpel DLD 76.048
Brons Angelika Trabert DLD 76.000
4. Petra van de Sande NED 74.476
7. Gert Bolmer NED 70.143
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Dressuur Individueel Championship Test Grade III
Goud Hannelore Brenner DLD 73.467
Zilver Deborah Criddle GBR 71.267
Brons Annika Dalskov DEN 71.233
5. Sanne Voets NED 68.767

Dressuur Individueel Champioship Test Grade IV
Goud Michele George BEL 77.065
Zilver Sophie Wells GBR 76.323
Brons Frank Hosmar NED 73.097

Dressuur Individueel Freestyle Test Grade II
Goud Natasha Baker GBR 82.800
Zilver Britta Napel DLD 77.400
Brons Angelika Trabert DLD 76.150
7. Gert Bolmer NED 71.650
18. Petra van de Sande NED 61.450

Dressuur Individueel Freestyle Test Grade III
Goud Hannelore Brenner DLD 81.700
Zilver Deborah Criddle GBR 78.550
Brons Annika Dalskov DEN 76.950
4. Sanne Voets NED 75.400

Dressuur Individueel Freestyle test Grade IV
Goud Michele George BEL 82.100
Zilver Sophie Wells BR 81.150
Brons Frank Hosmar NED 78.600

Dressuur Team 
Goud Groot Brittanië 468.817
Zilver Duitsland 440.970
Brons Ierland 428.313
4. Nederland 428.253

roLstoeL basketbaL dames |  
wheeLchair basketbaLL women

Goud Duitsland
Ziver Australië
Brons Nederland

roLstoeLtennis | wheeLchair tennis

Dames Enkelspel | Women Singles

Goud Esther Vergeer NED
Zilver Aniek van Koot NED
Brons Jiske Griffioen NED
1/4 Fin. Marjolein Buis NED

Dames Dubbelspel | Women Doubles

Goud Esther Vergeer en Marjolein Buis NED
Zilver Jiske Griffioen en Aniek van Koot NED
Brons Lucy Shuker en Jordanne Whiley  GBR

Heren Enkelspel | Men Singles
Goud Shingo Kunieda JAP
Zilver Stephane Houdet FR
Brons Ronald Vink NED
1/8 Fin. Robin Ammerlaan NED
1/8 Fin. Tom Egberink NED

Heren Dubelspel | Men Doubles

Goud Stefan Olsson en Peter Vikstrom SWE
Zilver Frederic Cattaneo en Nicolas Peifer FRA
Brons  Stephane Hoiudet en  

Michael Jeremiasz FRA
4. Robin Ammerlaan en Ronald Vink NED
1/4 Fin. Tom Egberink en Maikel Scheffers NED

tafeLtennis | tabLetennis

Vrouwen Klasse 7
Goud  Kelly van Zon NED
Zilver Yulia Ovsyannikova RUS
Brons Viktoriia Safonova UKR
Voorr. Wendy Schrijver NED

Landenwedstrijd vrouwen Klasse 6-10
Goud China
Zilver Turkije
Brons Polen
1/8 Fin. Nederland

Mannen Klasse 9
Goud LinMa CHN
Zilver Stanislaw Fraczyk AUT
Brons Gerben Last NED
Voorr. Tonnie Heijnen NED

Landenwedstrijd mannen Klasse 9-10
Goud China
Zilver Polen
Brons Spanje
¼ Fin. Nederland
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wieLrennen | cycLing

Vrouwen | Women

Individuele Tijdrit B
Goud Kathrin Goeken/
 Kim van Dijk NED 35.02.73
Zilver Phillipa Gray/ 
 Laura Thompson AUS 35.07.68
Brons  Catherine Walsh/ 

Francine Meehan IRL 35.29.56
9.  Joleen Hakker/
 Semantha van Steenis NED 37.27.87

Wegwedstrijd B
Goud  Robbi Weldon/ 

Lyne Besette CAN 2.08.26
Zilver  Josefa Benitez Guzman/ 

Maria Noriega ESP 2.08.59
Brons  Kathrin Goeken/
 Kim van Dijk NED 2.12.56
DNF  Joleen Hakker/
 Semantha van Steenis NED

Individuele Tijdrit H4
Goud Andrea Eskau DLD 28.18.09
Zilver Dorothee Vieth DLD 30.00.27
Brons Laura de Vaan NED 30.24.82

Wegwedstrijd H4
Goud Andrea Eskau DLD 1.31.05
Zilver Laura de Vaan NED 1.41.21
Brons Dorothee Vieth DLD 1.41.21

Baan Individuele Achtervolging C1-C3
Goud Sini Zeng CHN
Zilver Simone Kennedy NZL
Brons Allison Jones USA
5.  Alyda Norbuis NED

Baan Sprint 500 m C1-C3
Goud Yin He CHN
Zilver Alyda Norbruis NED
Brons Jayme Paris NZL

Mannen | Men

Individuele Tijdrit B
Goud  Christian Venge/ 

David LLaurado Caldero ESP 30.48.25
Zilver Ivano Pizzi/Lucca Pizzi ITA 30.50.41
Brons  James Brown/ 

Damien Shaw IRL 31.13.00
12.  Rinne Oost/
 Patrick Bos NED 32.33.72

Wegwedstrijd B
Goud Ivano Pizzi/Lucca Pizzi ITA 2.26.52
Zilver  Krzysztof Kosikowski/ 

Atur Korc POL 2.26.57
Brons  Vladislav Janovjak/ 

Rober Mitosinka SVK 2.26.59
8. Rinne Oost/Patrick Bos.NED 2.29.47

Baan Individuele Sprint B
Goud Anthony Kappes/Craig Maclean
Zilver Neil Fachie/Barney Storey
Brons  Jose Enrique Porto Lareo/ 

Jose Antonio Villanueva Trinidad
5. Rinne Oost/Patrick Bos NED

Baan Sprint 1000 m B
Goud Neil Fachie/Barney Storey
Zilver  Jose Enrique Porto Lareo/ 

Jose Antonio Villanueva Trinidad
Brons Rinne Oost/Patrck Bos NED

Individuele Tijdrit C5
Goud Yegor Dementyev UKR 32.12.98
Zilver Xinyang Liu CHN 32.21.03
Brons Michael Gallagher AUS 33.12.03
5. Bastiaan Gruppen NED 33.25.75

Wegwedstrijd C4-C5
Goud Yegor Dementyev UKR 1.55.38
Zilver Xinyang Liu CHN 1.55.48
Brons Michele Pittacolo ITA 1.55.51
21. Bastiaan Gruppen NED 2.02.09

Individuele Tijdrit H4
Goud Alessandro Zanardi ITA 24.50.22
Zilver Norber Mosandl DLD 25.17.40
Brons Oscar Danchez USA 25.35.26
6. Johan Reekers NED 27.06.99
8. Jetze Plat NED 27.40.50

Wegwedstrijd H4
Goud Alessandro Zanardi ITA 2.00.32
Zilver Ernst van Dyk RSA 2.00.35
Brons Wim Decleir BEL 2.00.35
4. Jetze Plat NED 2.00.35
7. Johan Reekers NED 2.00.35
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ZeiLen | saiLing

Sonar
Goud  Nederland (Udo Hessels,  

Marcel van de Veen, Mischa Rossen)
Zilver Duitsland
Brons Noorwegen

2.4m R
Goud Helena Lucas GBR
Zilver Heiko Kroger DLD
Brons Thierry Schmitter NED

ZitVoLLeybaL dames |  
sitting VoLLeybaL women

Goud China
Zilver USA
Brons Oekraïne
4. Nederland

Zwemmen | swimming

Vrouwen | Women

50 meter Rugslag S4
Goud Lisette Teunissen NED 51.51 
Zilver Edenia Garcia BRA  53.85 
Brons Juan Bai CHN  54.33

50 meter Vrije slag S5
Goud Nataliia Prologaieva UKR  35.88
Zilver Teresa Perales ESP  36.50 
Brons Inbal Pezaro ISR  37.89
8. Lisette Teunissen NED  44.82

200 meter Vrije slag S5
Goud Sarah Louise Rung NOR  2:49.74 
Zilver Teresa Perales ESP  2:51.79 
Brons Inbal Pezaro ISR  2:56.11 
7. Lisette Teunissen NED  3:22.67

50 meter Vrije slag S6
Goud Mirjam de Koning-Peper NED 34.77   
Zilver Victoria Alen USA  35.32 
Brons Eleanor Simmonds GBR  36.11

400 meter Vrije slag S6
Goud Eleanor Simmonds GBR 5:19.17 
Zilver Victoria Arlen USA 5:20.18 
Brons Lingling Song CHN 5:33.73    
4. Mirjam de Koning-Peper NED 5:38.06

100 meter Rugslag S6
Goud Dong Lu CHN 1:24.71    
Zilver Nyree Kindred GBR 1:26.23
Brons Mirjam de Koning-Peper NED  1:29.04

200 meter Wisselslag SM6
Goud Eleanor Simmonds GBR  5:19.17 
Zilver Victoria Arlen USA  5:20.18 
Brons Lingling Song CHN 5:33.73 
4. Mirjam de Koning-Peper NED  5:38.06

100 meter Schoolslag SB7
Goud Jessica Long USA  1:29.28 
Zilver Oksana Khrul UKR  1:35.68 
Brons Lisa Den Braber NED  1:37.02

50 meter Vrije slag S8
Goud Mallory Weggemann USA 31.13
Zilver Maddison Elliott AUS 31.44
Brons Shengnan Jiang CHN 31.55
Serie Romy Pansters NED 34.82

100 meter Vrije slag S8
Goud Jessica Long USA 1.05.63
Zilver Heather Frederiksen GBR 1.08.07
Brons Maddison Elliott AUS 1.08.37
Serie Romy Pansters NED 1.14.55

400 meter Vrije slag S8
Goud Jessica Long USA  4:42.28 
Zilver Heather Frederiksen GBR  5:00.50
Brons  Maddison Elliott  

Maddison AUS  5:09.36
8. Romy Pansters NED  5:30.71 
Serie Lisa Den Braber NED 5.34.18

50 meter Vrije slag S10
Goud Summer Ashley Mortimer CAN  28.10
Zilver Sophie Pascoe NZL  28.24 
Brons Elodie Lorandi FRA  28.67
Serie  Chantal Molenkamp NED 30.09
Serie  Marije Oosterhuis NED 30.24
 
100 meter Vrije slag S10
Goud Sophie Pascoe NZL  1:00.89 
Zilver Elodie Lorandt FRA  1:01.09 
Brons Summer Ashley Mortimer CAN  1:01.58
Serie  Chantal Molenkamp NED 1.06.52

400 meter Vrije slag S10
Goud  Elodie Lorandt FRA 4:34.55
Zilver  Aurelie Rivard CAN 4:36.46
Brons  Susan Beth Scott USA 4:37.23
Serie Marije Oosterhuis NED 5.03.80

100 meter Rugslag S10
Goud Summer Ashley Mortimer CAN 1:05.90 
Zilver Sophie Pascoe NZL  1:06.69
Brons Shireen Sapiro RSA  1:09.02
Serie Marije Oosterhuis NED 1.14.42
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200 meter Vrije slag S14
Goud Jessica-Jane Applegate GBR 2:12.63
Zilver Taylor Corry AUS 2:13.18 
Brons Marlou Van der Kulk NED 2:14.80
7. Magda Toeters NED 2.17.70

100 meter Rugslag S14
Goud Bethany Firth IRL  1:08.93 
Zilver Taylor Corry AUS 1:09.46
Brons Marlou Van der Kulk NED 1:09.50

100 meter Rugslag SB14
Goud Michelle Alonso Morales ESP  1:16.85
Zilver Magda Toeters NED  1:20.64 
Brons Shu Hang Leung HKG  1:21.21

Mannen | Men

50 meter Schoolslag SB3
Goud Michael Schoenmaker NED  50.00
Zilver Miguel Luque ESP  50.18 
Brons Takayuki Suzuki JPN 50.26

50 meter Vrije slag S4
Goud Eskender Mustafaiev UKR  38.26 
Zilver David Smetanine FRA  38.75
Brons Jan Povysil CZE  39.47 
Serie Michael Schoenmaker NED 43.01

100 meter Vrije slag S4
Goud Gustavo Sanchez Martinez  1:24.28 
Zilver Richard Oribe ESP  1:25.33
Brons David Smetanine FRA  1:25.76 
8. Michael Schoenmaker NED 1:28.63

200 meter Vrije slag S4
Goud  Gustavo Sanchez  

Martinez MEX  2:58.09 
Zilver David Smetanine FRA  3:01.38 
Brons Richard Oribe ESP  3:01.62
7. Michael Schoenmaker NED  3:12.22

150 meter Wisselslag SM4
Goud Cameron Leslie NZL  2:25.98 
Silver  Gustavo Sanchez  

Martinez MEX 2:39.55 
Bronze Takayuki Suzuki JPN  2:40.24
Serie Michael Schoenmaker NED DSQ

50 meter Vrije slag S8
Goud  Denis Tarasov RUS 25.82 
Zilver  Maurice Deelen NED  26.29
Brons Yinan Wang CHN 26.31

100 meter Vrije slag S8
Goud Yinan Wang CHN  56.58
Zilver Denis Tarasov RUS  57.52 
Brons Konstantin Lisenkov RUS  58.33 
4. Maurice Deelen NED 58.65

100 meter Schoolslag SB8
Goud  Andriy Kalyna UKR 1:07.45
Zilver Matthew Cowdrey AUS  1:09.88
Brons Maurice Deelen NED  1:11.09

200 meter Wisselslag SM8
Goud Oliver Hynd GBR  2:24.63
Zilver Jiachao Wang CHN  2:26.62  
Brons Maurice Deelen NED  2:27.17

400 meter Vrije slag S10
Goud Ian Jaryd Silverman USA  4:04.91 
Zilver Benoit Huot CAN  4:06.58 
Brons Robert Welbourn GBR  4:08.18 
Serie Mike Van der Zanden NED 4.21.12

100 meter Vlinderslag S10
Goud Andre BRASIL BRA  56.35 
Zilver Dmitry Grigorev RUS  56.89 
Brons Achmat Hassiem RSA  57.76 
6.  Mike Van der Zanden NED  59.39

100 meter Schoolslag SB12
Goud Mikhail Zimin RUS  1:07.05 
Zilver Uladzimir Izotau BLR  1:07.28 
Brons Maksym Veraksa UKR  1:07.79
Serie Michel Tielbeke NED  1.12.93

100 meter Schoolslag SB14
Goud Yasuhiro Tanaka JPN 1:06.69 
Zilver Artem Pavlenko RUS  1:08.38 
Brons Marc Evers NED  1:08.43  

100 meter Rugslag S14
Goud Marc Evers NED  1:01.85 
Zilver Aaron Moores GBR  1:04.44
Brons Kai Lun AU HKG  1:04.53

200 meter Vrije slag S14
Goud Jon Margeir Sverrisson ISL 1:59.62 
Zilver Daniel Fox AUS 1:59.79   
Brons Wonsang Cho KOR 1:59.93 
4. Marc Evers NED 2:00.76
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medaiLLe kLassement | medaL count

GOUD ZILVER BRONS TOTAAL

1 . Volksrepubliek China CHN 95 71 65 231
2. Russische Federatie RUS 36 38 28 102
3. Groot Brittannië GBR 34 43 43 120
4. Oekraïne UKR 32 24 28 84
5. Australië AUS 32 23 30 85
6. Verenigde Staten van Amerika USA 31 29 38 98
7. Brazilië BRA 21 14 8 43
8. Duitsland DLD 18 26 22 66
9. Polen POL 14 13 9 36

10. Nederland NED 10 10 19 39
11. Islamitische Republiek Iran IRI 10 7 7 24
12. Republiek Korea KOR 9 9 9 27
13. Italië ITA  9 8  11 28
14. Tunesië TUN 9 5 5 19
15. Cuba CUB 9 5 3 17
16. Frankrijk FRA 8 19 18 45
17. Spanje ESP 8 18 16 42
18. Zuid Afrika RSA 8 12 9 29
19. Ierland IRL 8 3 5 16
20. Canada CAN 7 15   9 31
21. Nieuw Zeeland NZL 6 7   4 17
22. Nigeria NGR 6 5 2 13
23. Mexico MEX 6   4 11 21

24. Japan JPN 5 5 6 16
25. Wit-Rusland BLR 5 2 3 13
25. Hong Kong, China HKG  5   3   3 11
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Brood

sPonsors
sPonsors

De Johan Cruyff Foundation is in 1997 opgericht uit de wens van Johan 
Cruijff om kinderen aan het bewegen te krijgen. Sindsdien is de Cruyff 
Foundation uitgegroeid tot een organisatie die elke dag opnieuw, jeugd in 
beweging brengt en houdt omdat kinderen tegenwoordig steeds meer last 
hebben van overgewicht en obesitas. Met alle gevolgen van dien.
 
Wekelijks komen ruim 45.000 jongeren met een handicap in beweging door 
de sportprojecten die de Cruyff Foundation ondersteund. Een belangrijke 
pijler hierbij zijn de talentenprogramma’s met de verschillende sport-
bonden om zo nog meer sporters de kans te geven om deel te nemen aan de 
 Paralympsiche Spelen. 
 
Daarnaast zijn er inmiddels wereldwijd ruim 170 Cruyff Courts (openbare 
trapveldjes in de wijk waardoor kinderen hun speelruimte terugkrijgen) 
gerealiseerd waar jongeren in wijken op kunnen sporten en spelen. Vlak 
voor de Paralympisch Spelen heeft het Nederlands Paralympisch voetbal-
team het Cruyff Court Tottenham Hotspur geopend in Londen. Dit is het 
23ste internationale Cruyff Court in ruim 12 landen.  
www.cruyff-foundation.org
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