PB
Personal Best

Nienke Elenbaas en Maartje Santema

Fonds Gehandicaptensport is verheugd dat Maartje Santema (tekst) en
Nienke Elenbaas (fotografie) het fotoboek Personal Best hebben kunnen
uitgeven. Personal Best past uitstekend in het thema van het Nationaal Gala
voor de Gehandicaptensport 2012 dat door Fonds Gehandicaptensport wordt
georganiseerd: De Kracht van Oranje! De kracht om het beste uit jezelf te
halen. Om nooit op te geven. Om door te gaan tot het laatste fluitsignaal.
Dat is wat alle sporters met elkaar gemeen hebben. Fonds Gehandicaptensport is extra trots op haar sporters; sporters met een handicap. Mensen die
geen beperkingen zien, maar uitdagingen. Sporters die boven zichzelf
uitstijgen om hun droom waar te maken, en nog meer dan een ander hun best
doen om hun doel te bereiken. Zij hebben hun bijdrage geleverd aan dit boek.
Dit bijzondere boek wordt u aangeboden door 1% FairShare® partners
ABN AMRO, AEGON, KPN en Rabobank in samenwerking met
Team ParaStars (ondersteund door ABN AMRO, Avéro Achmea en
Ernst & Young).
Nike Boor
Directeur Fonds Gehandicaptensport

openingsceremonie
Paralympische Spelen, Londen 2012

openingsceremonie

Paralympische Spelen, Londen 2012

Regardless of differences
between individuals, there is
something that everyone is
good at.
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.
Professor Stephen Hawking, Britain’s greatest living scientist and ‘the most famous disabled person in the world’

These are the
Games of the
possible.
Let the sports
begin!
Paralympian and Locog’s director of Paralympic integration, Chris Holmes

Personal Best

foto: Mathilde Dusol

Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies.
Daarom ondersteunen we de adviseurs met wie
wij samenwerken op alle mogelijke manieren,
deskundig en vriendschappelijk. Zo kunnen zij
hun rol als vakkundig en onafhankelijk adviseur
nog beter waarmaken. Zodat de klant zich goed
verzekerd weet.

Graag biedt Avéro Achmea u dit boek aan als SuperFan van Team ParaStars
Zes paralympische topsporters willen hun sport naar een hoger niveau tillen. Daarom vormen de zes sterren een team om elkaar te ondersteunen, aan te vullen, van
elkaar te leren, en passie en kennis door te geven aan de rest van de wereld. Team ParaStars is het eerste team gehandicaptensporters ter wereld dat de krachten bundelt
en prestaties van wereldformaat laat zien. Om topsport te bedrijven is het advies van coaches, trainers, suppliers, teamgenoten en maatjes van het grootste belang.
Avéro Achmea begrijpt dat en is daarom SuperFan van Team ParaStars. Wij helpen met middelen, advies en aandacht om Team ParaStars te helpen topsportprestaties
van wereldformaat neer te zetten.

openingsceremonie
Paralympische Spelen, Londen 2012

Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met de sporters van Team ParaStars (www.teamparastars.nl).
Tekst en beeld zijn gemaakt tijdens de Paralympics Londen 2012.

Mike Talent alleen is niet
genoeg. Je moet uren maken.
Esther Zie het leven als een
uitdaging en blijf koel. Barend
Het leven is één en al ondernemen.
Marije Iedere kans die je aangrijpt,
maakt je beter. Ronald De beste
Ronald Hertog zijn. Anna Moed
om angst om te zetten in een
betere prestatie.

Mike van der
Zanden
Talent alleen is niet
genoeg. Je moet
uren maken
Mike van der Zanden
geboortedatum:

9 maart 1987

woonplaats:

Amersfoort

sport:

zwemmen
100m vlinderslag S10
400m vrije slag S10

prestaties:

Paralympisch brons 100m vrije slag (2004)
Paralympisch brons 100m vlinderslag (2008)
WK zilver 100m vlinderslag (2010)
EK brons 100m vlinderslag (2011)

deelname
Paralympics:

Athene 2004, Beijing 2008,
Londen 2012

Mike van der Zanden
Het is geen gehandicaptenfeestje meer

Ik heb moord en brand geschreeuwd tegen
iedereen

Volstrekte paniek

‘Mijn familie, vrienden, de media… ik zou goud gaan winnen

stond op en had er zin in, voelde een gezonde spanning. Nu

op de Paralympics. Dat was ook mijn interne motivatie om

moest het gebeuren. Mijn PR was 58,32. Nu moet ik het laten

mezelf tot het uiterste te dwingen.’

zien. Wat had vier jaar training mij opgeleverd…? Ik dook het

‘1 september 09.30 uur. De series 100 meter vlinderslag. Ik

water in. Wat gingen mijn concurrenten snel, zo snel, sneller
Mike van der Zanden heeft het zwaar, hij heeft niet laten zien

dan ik en ze hielden zich nog in. Er werden tijden gezwom-

waarvoor hij naar Londen gekomen was. Vier jaar, en vooral

men van 57.5. Ik heb me kunnen kwalificeren voor de finale

het laatste jaar heel intensief, werden besteed aan zwemmen,

van die avond, maar ik was volstrekt in paniek. Ik was me

zwemmen en nog eens zwemmen. ‘Met mijn coach had ik af-

kapot geschrokken.

gesproken dat hij mij het leven zuur moest maken. Ik zei tegen
hem: ‘je moet me tot het uiterste dwingen, we hoeven geen

De hele dag heb ik lopen malen in mijn hoofd: ‘hoe ga ik dit

vrienden te zijn’. We hadden ingestoken op de 100 meter

vanavond in de finale doen, ik ben kansloos’. Ik besloot dat er

vlinderslag en we zouden alleen voor goud gaan.

maar één strategie was. Het was alles of niets, alleen dan zou

De kans was klein, je moet realistisch zijn, de tijden op dit

ik mezelf in de spiegel aan kunnen kijken vanuit de weten-

topniveau liggen zo dicht bij elkaar dat de kans om goud te

schap dat ik alles gegeven heb. Ik zou gaan vechten als een

winnen net zo groot is als om zesde te worden, maar als top-

leeuw.

sporter moet je altijd verder kijken dan dat je kan. Ik heb het

En dat heb ik die avond tijdens de finale gedaan, maar ik

hele jaar gedroomd en geleefd alsof ik goud zou halen.’

ging kapot, ik ging stuk, ik verzuurde, ik ging door een hel en
eindigde als zesde. Op zo’n moment kun je even niet meer

Als topsporter
moet je verder
kijken dan dat
je kan

logisch denken. Ik heb zoveel mooie dingen laten zien in dit
seizoen en me vier jaar lang kapot getraind. In Athene en
Beijing heb ik puur op mijn talent twee keer brons gepakt.
Dat is op een gegeven moment niet meer genoeg, dan moet
je gewoon uren maken. Pieter van den Hoogenband noemt
dat de 10.000 uur regel. En dan is het winnen of verliezen, er
zit niets tussenin. Voor Londen heb ik zoveel harder gewerkt;
veel trainen leidt toch tot betere resultaten? In mijn hoofd had
ik geen verhaal. Waar was al die investering gebleven?

In ieder geval had die zich niet vertaald naar mijn prestatie.
Een paar dagen later realiseerde ik dat ik zo sterk op mezelf
was gefocust, dat ik er geen rekening mee had gehouden dat
mijn concurrenten zo verschrikkelijk hard zouden gaan. Het is
geen gehandicaptenfeestje meer.’

Gehuild als baby’s
‘Ik heb veel steun aan mijn jongere zus Wendy. Zij is ook
wedstrijdzwemster en draait al jaren mee aan de top. Omdat
ik spina bifida heb, moest ik als kind veel zwemmen, maar ik
was vaak ziek en dan nam Wendy mijn lessen over. Zij was

Je moet me
tot het uiterste
dwingen, we
hoeven geen
vrienden te zijn

net als ik een echte waterrat en toen ik besloot om te gaan
wedstrijdzwemmen volgde zij al snel. Onze jeugd brachten
wij in het zwembad door, vrienden en vriendinnen van toen

Ook blij dat ik ervan af ben

hadden hetzelfde leven. We deden het met het hele gezin, je

‘Tja en dan moet je verder. Het is klaar, het hoogtepunt is ge-

wil niet weten waar mijn vader en moeder met mij en Wendy

weest. Een betere plaats had het wat mooier gemaakt, maar

geweest zijn. Halen, brengen, ik weet niet of ik dat voor mijn

dat is me niet gegeven en dat is zuur. Aan de ene kant zeg ik

eigen kinderen op zou kunnen brengen. Wendy en ik zijn

tegen mezelf: ‘Mike, je kunt jezelf geen enkel verwijt maken’,

heel bijzonder samen. Het was onze gezamenlijke droom om

maar dat voelt toch dubbel, want je verwijt jezelf alles. De

allebei de Spelen te halen. Een broer en zus; de een op de

eerste paar dagen voelde het echt alsof ik voor niets gewerkt

Olympische Spelen en de andere op de Paralympics. Dat was

had. En dan komt er langzamerhand een ander gevoel voor-

nog nooit voorgekomen.

zichtig naar boven drijven, een gevoel van opluchting. Vier

Ik ging kapot, ik
ging stuk, ik
verzuurde, ik ging
door een hel
Maar wat gebeurt, Wendy kwam 0.09 seconde tekort voor
kwalificatie. 0.09 Seconde, dat is niet eens uit te spreken. We
hebben gehuild als baby’s en ik nog harder dan zij. Wendy zal
zich nu na mijn tegenvallende prestaties, net zo voelen als ik
toen. Mijn zus en ik; ik kan me geen hechtere band voorstellen.’

jaar toewerken naar de Spelen en jezelf een jaar lang helemaal
focussen op dat ene doel is lang. In ieder geval voor mij. Ik
ben eigenlijk ook blij dat ik er vanaf ben. Afgelopen vier jaar
moesten samenkomen tot een prestatie die niet eens een
minuut duurt. Dat kost zoveel energie. Er is dus ook een last
van mijn schouders gevallen. Ik ben blij dat ik mijn concentratie niet meer hoef vast te houden en dat ik weer wat losser
in het leven kan staan. Kan genieten van de mensen om me
heen, mijn vriendin Anita, familie en vrienden, mijn hond, lekker eten. Ik heb een jaar lang honger gehad, dus zet de oven
voor de brownies maar aan.’

Ik ben geboren met spina bifida, heb daardoor een minder ontwikkeld rechterbeen en,
eveneens rechts, een klompvoet. Als kind
droeg ik een orthopedische schoen en dan
ben je zogezegd het haasje.
Ik werd veel gepest, maar ben daardoor ook
sterker geworden. Mijn ouders hebben me
niet als een ‘gehandicapte’ opgevoed, ze
hebben me mijn eigen weg laten bepalen.
Als kind moest ik gaan zwemmen omdat
dat goed voor mijn rug was.

Het bracht me zoveel meer. In het zwembad
vond ik mijn eigen identiteit, daar was ik
een van de besten en dat gaf me veel zelfvertrouwen. Bovendien heb je in het water,
vanwege het drijfvermogen, minder last van
je beperking en dat maakt je zelfstandig.
Komende maanden wordt mijn voet rechtgezet. Fijn als ik daardoor normale schoenen
aan kan, die gewoon goed zitten. Ik wil een
goddelijke vent zijn. Maar ehh, dat ben ik
toch al...
Mike van der Zanden

powerliften tot 44 kg

In China was ik met mijn
bronzen plak een held.
Een meisje huilde omdat ik
haar mijn medaille omhing en
ze met me op de foto mocht.
Dat maakt je bijzonder.
Volgens mij is dat voor iedere
topsporter belangrijk.
Waarom wil je anders de
beste zijn?
Mike van der Zanden

finale verspringen F42/44
Vanessa Low

Mike van der Zanden

Well
done!

De gretigheid om
te winnen moet je
kunnen combineren
met lol maken.
Ook als ik kaart, is
het die combinatie
waarmee ik speel.

Mike van der Zanden

Make
some
noise!

Quiet
please
for
football
Official, five a side blind football

Olympisch park

Every day we have
to iron 60 flags,
fold them and put
them on a hanger,
as well as iron our
shirts and polish our
shoes.

member Victory Ceremony team

Vallen of goud winnen?
Op dat moment kies je
altijd voor het risico van
vallen om te kunnen
winnen.
Marlou van Rhijn, Goud 200m T44

Esther Vergeer
Zie het leven als
een uitdaging en
blijf koel
Esther Vergeer
geboortedatum:

18 juli 1981

woonplaats:

Woerden

werk:

fulltime sporter
ondernemer: Esther Vergeer Foundation,
Team ParaStars, ABN AMRO toernooi directeur

sport:

rolstoeltennis dames enkel, dames dubbel

prestaties:

Bezet vanaf 1998 onafgebroken de eerste 		
plaats op de wereldranglijst in het rolstoeltennis.
En is nu 470 wedstrijden - sinds januari 2003 ongeslagen in het enkelspel.

kampioenschappen: 6x Nederlands Kampioen, 12x Wereld Kampioen
14x winnaar ‘Masters’
toernooien
(Grand Slams):

10x Australian Open
6x Roland Garros
3x Wimbledon (alleen dubbel)
6x US Open

Paralympics:

Sydney 2000, Athene 2004, Beijing 2008, 		
Londen 2012

Esther Vergeer en Ilse Schmid
Had ik het vertrouwen in mezelf dat ik kon loslaten?

‘Mijn grootste struikelblok om dingen uit te besteden, ben ik

onmogelijke eis. Na ons gesprek had ik een toernooi in het

zelf. Ik kan eigenlijk niets uit handen geven, ik wil alles goed

buitenland en toen ik terugkwam overheerste bij mij het

doen en iedereen tevreden houden. Dus wat een overwin-

gevoel om het toch te doen. ‘Wat doe ik nu moeilijk over

ning dat ik nu met Ilse samenwerk. En ik ben er hartstikke

een lijstje’, dacht ik. We zaten op één lijn en konden samen

blij mee!’ Esther Vergeer heeft er lang over gedaan om deze

groeien en dat is belangrijker dan een persbericht schrijven.’

stap te zetten. ‘Na Beijing, toen ik had besloten dat ik door
zou gaan met tennissen tot en met Londen, liep ik al met het

Ze komen altijd bij Esther uit

idee rond dat ik er iemand bij moest hebben. Ik was soms zo’n

Ilse: ‘Voor mij kwam deze functie precies op het juiste

vier tot vijf uur per dag bezig met mijn mail en de zakelijke

moment. Ik had een baan als HR-manager, maar wilde iets

beslommeringen. Tijd om in te grijpen… Vanaf toen heb ik

anders: werken met mensen die passie voor hun werk heb-

een en ander geprobeerd, maar zakelijk schoot ik daar niet

ben, direct resultaat van mijn werk, meer energie om me heen

veel mee op. Eerder dit jaar heb ik besloten om me aan te

en het liefst binnen een maatschappelijke omgeving. Na het

sluiten bij sportmarketingbureau Sport-Promotion. Door deze

eerste gesprek met Esther vielen voor mij alle puzzelstukjes in

samenwerking kwam ik in contact met Ilse.’ ‘In mij had je in

elkaar; hier kan ik echt een bijdrage leveren. Esther heeft een

het begin niet veel vertrouwen’, neemt Ilse het gesprek over.

bepaalde status bereikt, als sportvrouw, en als persoon die

‘We hadden absoluut een klik tijdens onze eerste ontmoe-

zich overal voor inzet. De Esther Vergeer Foundation, haar niet

ting, maar ik ging de deur uit met het idee dat dit niets zou

aflatende inspanningen om gehandicapte kinderen te stimu-

worden.’

leren om te sporten, Team ParaStars, hulp aan goede doelen,

Voor mij is het
makkelijker om
‘nee’ te zeggen

presentaties voor stichtingen en verenigingen, bijdragen bij
mooie maatschappelijke initiatieven. Wanneer bedrijven of
organisaties iets met gehandicaptensport willen, denken ze al
snel aan Esther. Esther zou haar hele week met deze activiteiten kunnen vullen. Zij doet dit allemaal met overgave, maar
financieel gezien haalt ze hier niets uit. Esther heeft ook een
inkomen te verdienen en een bedrijf te runnen, zij moet zelf
verder met haar persoonlijke groei en ontwikkeling. Voor mij

Esther: ‘Dat gevoel klopte ook wel, ik had een lijstje gemaakt

is het makkelijker om ‘nee’ te zeggen dan voor Esther. De toe-

met allerlei werkzaamheden waarvoor ik iemand zocht. En

komst? Ik denk dat Esther de komende tijd eerst in kaart moet

juist in een aantal van die dingen had Ilse minder ervaring.

brengen waar haar hart nu ligt. Terugkijken naar wat ze de

Mijn eisenlijstje was groot en ik wilde graag dat iemand het

afgelopen jaren gedaan heeft, wat ze daarvan wil continueren

precies hetzelfde zou doen als ik, maar dat is natuurlijk een

of afstoten. Bekijken waar haar kansen en mogelijkheden zijn

Wat een
overwinning dat
ik nu met Ilse
samenwerk

sommigen haar liever zien verliezen, na 470 wedstrijden ongeslagen te zijn. Het winnen is voor anderen zo’n vanzelfsprekendheid geworden, terwijl Esther er nog steeds knetterhard
voor moet trainen en de spanning voelt voor iedere wedstrijd.
Zo’n favorietenrol is best lastig.
Als ik Esther zie, zie ik niet iemand in een rolstoel. Ik zie veel
meer de kracht, de vasthoudendheid en steeds maar het doel:
verder kijken dan alleen jezelf, kijken naar de maatschappij.
Hoe veel makkelijker was het voor Esther geweest om de

en zo bepalen waar de focus voor de toekomst gaat liggen.

focus alleen op topsport te hebben.’ Esther: ‘In de voorbe-

Daar kunnen Sport-Promotion en ik haar goed mee helpen,

reidingsweek voor Londen heb ik inderdaad ervaren hoe het

haar een spiegel voor houden ‘is dit wat je echt wilt? Wat ga

is om alleen maar met sport bezig te zijn. Ilse was op dat

je daarmee bereiken? Past dit in het grotere plan?’

moment mijn reddende engel, ik kreeg geen mail of telefoontjes meer. Zij regelde alles: beantwoordde interview-verzoeken

Relaxt uurtje

en vragen van sponsoren, vertelde mij wat ik moest doen en

‘We werken pas sinds 1 mei samen en het levert nu al zoveel

werkte het verder af. Ik had daar op dat moment geen om-

op’, reageert Esther. ‘Ik ben veel minder gestrest. Voorheen

kijken naar en kon mij dus volledig focussen op mijn doel, die

ging ik vanuit een training direct door na een aantal afspra-

gouden medailles!’

ken, om vervolgens als ik thuis was achter de computer te
duiken. Ook ‘s avonds was ik vaak nog mailtjes aan het beant-

‘Erg prettig dus deze samenwerking, Ik krijg vanuit mijn om-

woorden… Ilse behandelt nu mijn email en blokt bijvoorbeeld

geving steeds vaker te horen dat Ilse een fijn mens is, waar je

tijd tussen twee afspraken in, waardoor ik even een broodje

makkelijk mee kunt communiceren en goed zaken mee kunt

kan eten of op mijn gemak kan douchen na een training. En

doen. Ilse en de samenwerking met Sport-Promotion geven

als ik thuis ben heb ik nu tijd om even niets te doen; in alle

me de ruimte om verder te gaan, uiteindelijk misschien wel

rust met het dochtertje van mijn vriend te spelen of ‘s avonds

buiten de gehandicaptensport.’

gewoon op de bank te hangen. Ik merk dat ik hierdoor ruimte
in mijn hoofd krijg om een slag te maken voor de toekomst.
Ideeën daarover beginnen vorm te krijgen. Ik kom dichter bij
mijn eigen essentie. De ruimte om zelf te gaan bepalen wat ik
wil en niet steeds op een rijdende trein te springen als die naar
mij toetert, wordt steeds groter. En ik merk hoe uitdagend en
spannend dat is.’

Mijn reddende engel
Ilse: ‘Ik vind het van Esther ongelofelijk dat ze ergens zó voor
kan gaan, dat enorme doorzettingsvermogen. Al zoveel jaren
op het hoogste niveau met je sport bezig zijn. Omgaan met
de druk die dát met zich meebrengt alsook met het gevoel dat

Esther over Ilse:
spontaan, bevlogen
en lief
Ilse over Esther:
veelzijdig, gedreven,
mensgericht

Ik ben geboren met een bloedvatenafwijking
rondom mijn ruggenmerg. Deze bloedvaten waren zo zwak dat ze spontaan konden
springen en hersenbloedingen veroorzaakten. Na een aantal risicovolle operaties werd
ik uiteindelijk op 4 april 1990 ontslagen uit
het ziekenhuis. Het bloedvatenprobleem was
verholpen, maar ik had er een dwarslaesie
aan overgehouden. Ik was 8 jaar en zo blij
dat ik weer thuis was…
Voordat ik in een rolstoel terechtkwam, was
ik niet echt sportief en had weinig specifieke

ambitie op sportgebied, behalve dat ik net
een half jaartje lid was van een badmintonvereniging bij mij in de buurt. Tijdens mijn
revalidatie kwam ik in aanraking met vele
sporten en had ik het meeste plezier in
tennissen en basketballen. Ik kon er heerlijk
mijn energie in kwijt. Uiteindelijk heb ik voor
tennis gekozen, omdat daar voor mij meer
uitdaging lag: naar de Paralympics, de
wereld rondreizen, het lag allemaal binnen
de mogelijkheden. Ik wilde er voor gaan...
nummer één van de wereld worden.
Esther Vergeer

onderschrift

boogschieten
trainingsveld

Ik heb anderen nodig om het
in dit wereldje vol te houden.
Wie klopt je op de schouder
als je het goed gedaan hebt,
wie scheldt je uit als het moet
en wie blijft in je geloven?
‘No matter what, ik ben nog net
zo trots op je’.

Mike van der Zanden

There is still so much to
explore and develop in
disabled sports and
I am proud to be able to
show others what is
possible.

Esther Vergeer in Channel 4 breakfast show

Injured at the start,
finished, and only
then collapsed.

finale 100m T46 Yohansson Nascimento

Nelson Mandela said,
‘Sport has the power to
bridge cultures and cross
boundaries at all levels’.
And life is his witness:
a Tutsi and a Hutu
player, sitting together
side by side, the best of
friends.

finale 200m T44

I started at seven in the
morning… (it’s 4:13 pm
now). First I’ll go up to
my hotel room for a quick
snooze, then I’ll come down
for a few beers tonight.
a Paralympic Games Maker

Ik wil altijd de beste zijn,
in ieder geval het beste
laten zien. Tijdens de
Paralympics heb ik dat
niet gedaan. No excuses.
Ergens kwam ik tekort,
maar ik heb ook weer
de sleutel om het op te
lossen. Dat weet ik van
mezelf.
Marije Smits

zwemmen

finalisten rugslag S6

This is
GREAT
Britain!

Barend Kol
Mijn leven is één
en al ondernemen

Barend Kol
geboortedatum:

24 januari 1987

woonplaats:

Amsterdam

werk:

fulltime sporter en oprichter Sail24 shop

sport:

zeilen, klasse: 2.4 mR

prestaties:

3e Overall World Cup 2010

		

Brons World Cup “Sail for Gold”

		GBR 2010
		

brons World Cup “Miami OCR” VS 2012

doel: 		

deelname Paralympics 2016,

		

Rio de Janeiro, Brazilië

Barend Kol
Klaar om te leren winnen

Tijdens de Delta Lloyd Regatta zei een journalist tegen me:

Echte topsporters

‘Je kunt deze week nog je nominatie halen, dus wat is je

Ik ben als het ware geboren op het water en heb vanaf mijn

plan?’ Dat was wel even een gênant moment, want ik dacht

vierde gezeild in verschillende bootjes. Eerst een heleboel jaren

dat mijn kansen al verkeken waren. 2011 was een gek jaar

in een optimist en later in veel verschillende klassen. Sinds een

voor me. Ik blesseerde mijn heup en was acht maanden uit de

aantal jaren vaar ik full time 2.4 mR en maak ik deel uit van de

roulatie. Als dat in het jaar gebeurt dat je je moet kwalificeren,

Delta Lloyd kernploeg. Ik mis misschien een paar vingers, maar

kun je het wel vergeten. Toch ben ik na mijn herstel doorge-

kan eigenlijk alles. Ik voel me niet gehandicapt en bij het zei-

gaan met trainen. Ik kon het voor mezelf niet maken om er

len is er weinig verschil tussen valide en gehandicapte zeilers.

mee te stoppen, maar Londen zat er uiteindelijk niet in.

De buitenschaal is bij iedere boot hetzelfde en de binnenkant
mag binnen het reglement aangepast worden. Of je nu stuurt

Behoefte aan zekerheid

met je handen of met je voeten, het blijft hetzelfde spelletje.

Binnen de topsport voel ik me soms een vreemde eend in de

Toen Esther (Vergeer, initiatiefnemer Team ParaStars) me vroeg

bijt. Ik kan mijn focus moeilijk uitsluitend leggen op zeilen,

voor Team ParaStars twijfelde ik eerst wel even, totdat ik me

omdat ik behoefte heb aan zekerheid in mijn leven, ook als

bedacht dat ik juist enorm geschikt ben om de gehandicap-

mijn carrière als topzeiler ophoudt. Dat is een soort overle-

tensport uit te dragen. Ik heb altijd gezeild tegen valide zeilers

vingsdrang die bij mij als mens hoort. Het vraagt voor nu om

en ben pas een paar jaar geleden in aanraking gekomen

een goede balans tussen sport, studie en mijn eigen bedrijf; de

met de paralympische sport en toen zag ik wat voor echte

watersportwinkel Sail24. Deze verschillende aandachtsgebie-

topsporters hier bij zitten. Ik weet dus daarom als geen ander

den nemen allemaal tijd in beslag en ik moet dus echt goed

hoe valide mensen tegen gehandicapten aankijken. Aan die

plannen, wat niet altijd mijn sterkste kant is. Op dit moment

beeldvorming wil ik nu iets doen.

heb ik het volgens mij goed voor elkaar; in de winter studeer
ik aan de Johan Cruijff University, in het seizoen zeil ik en in
mijn winkel heb ik een goede partner/bedrijfsleider. Mijn leven
is één en al ondernemen en dat doe ik graag met een lach.
Daardoor krijg ik wel eens het verwijt dat ik niet serieus ben,
dat ik alles voor de lol doe, of dat het me komt aanwaaien. Ik
weet echter dat ik mezelf 24/7 de ziekte werk om te kunnen
doen alsof het allemaal heel makkelijk gaat.

Ik krijg wel
eens het verwijt
dat ik alles voor
mezelf wil

Leren winnen
Mijn campagne voor Rio in 2016 is eigenlijk al in 2008 begonnen. Zeilen is een ervaringssport en het kost tijd om alle
elementen die van invloed zijn op je prestatie te begrijpen en
te gaan gebruiken: de wind, stroom, golven, je eigen fysieke
conditie. Al deze verschillende factoren moet je bij elkaar
brengen. De afgelopen vier jaar heb ik met Thierry Schmitter
meegelopen en kreeg ik de kans om te leren en te groeien
naar een bepaald niveau. Ik ben inmiddels net zo snel als de
besten, nu moet ik nog leren winnen. Ik ben er klaar voor om
het op mijn eigen manier te gaan doen en mijn eigen cam-

Ik werk mezelf
24/7 de ziekte om
te kunnen doen
alsof het allemaal
heel makkelijk gaat

pagne te gaan draaien. Een plan maken, mezelf verkopen,
begrotingen maken, de juiste mensen erbij zoeken, zodat het
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Precies hetzelfde als ik met

Asociaal betekent eigenlijk het hebben van een duidelijke

mijn bedrijf doe. Ondernemen dus.

focus en dan moet je voor jezelf kiezen. Als je het op die
manier bekijkt, is topsport bij voorbaat asociaal. Voor jezelf

Asociaal is het hebben van een focus

kiezen gaat vaak samen met de leiding nemen. Mijn uitgangs-

Op zich ben ik best een teamplayer, wel een eigenwijze

punt daarbij is praten en gelijkwaardigheid, levelen. Door met

teamplayer en dat kan niet altijd iedereen waarderen. Ik krijg

elkaar te praten over plannen, kan ik erover nadenken hoe ik

wel eens het verwijt dat ik alles voor mezelf wil, dat ik asociaal

het ga aanpakken.

ben. Ik heb het daar vaak met Esther over. Wat is daar eigenlijk mis mee? We zitten in een team maar we worden beoor-

Ik houd van gezelligheid en woon in Amsterdam boven ‘Het

deeld en afgerekend op onze individuele prestaties.

Paardje’ in de Pijp. Een omgeving met veel verleidingen waar-

foto: Sander van der Borch

tegen ik weinig weerstand heb. Voor mijn sport ben ik meer

Mijn leven is
één en al
ondernemen en
dat doe ik graag
met een lach

dan de helft van het jaar in het buitenland en dat is maar goed
ook. Gedurende het seizoen trainen we veelal op locaties van
de World Cups; Miami, Mallorca, Hyeres, Kiel en Wehmouth.
Op het moment dat ik met de boot wegrijd en de grens
overga, laat ik alles achter me. In het buitenland is het leven
voor mij lekker overzichtelijk, dan train en zeil ik en neem af
en toe een rustdagje. Het betekent wel dat ik niet aan alles
mee kan doen. Tja, ik heb heel veel dingen niet gedaan maar
heel veel ook wel… Ik heb straks acht jaar het uiterste uit
mezelf gehaald en de hele wereld gezien. Ik heb het mooiste
leven dat er is. Zaten er maar veertien dagen in één week.

Ik kwam ter wereld met een onvolgroeide linkerarm en hand; ik mis een deel van mijn hand en
een paar vingers. Het ziet er misschien raar uit
maar ik voel me absoluut niet gehandicapt.
Paralympisch zeilen zag ik als kind nog echt niet
zitten omdat een ‘normale’ boot prima te doen
was. En ik heb zelfs piano gespeeld in een band,
kun je nagaan… Vroeger werd ik ook nooit
gepest, ik was eerder vaak degene die pestte.
Ik was ‘n gangmaker en had veel vriendjes.

Was ik ergens slecht in, dan had ik het gevoel
dat ik iets moest compenseren. Ik wilde dus de
beste zijn; als kind en nu nog steeds. Wilde ik
bijvoorbeeld leren tennissen, dan moest ik
meteen vier keer per week aan de slag, terwijl
andere kinderen een keer per week een balletje
gingen slaan. Eens in de zoveel tijd word ik moe
van mezelf. Ik ben een ijdele man, die wil slagen
in het leven. Of dat lukt, daar kan ik wel eens
van wakker liggen.
Maar als ik kijk wat ik so far heb bereikt, dan
ben ik dik tevreden.

Barend Kol

wielrennen

individuele achtervolging

Iedereen verwachtte van
mij dat ik goud zou
pakken. Toch heb ik hier
keihard voor moeten
werken, steeds moeten
trainen en op de toppen
van mijn kunnen moeten
spelen. Veel mensen
vergeten dat wel eens.
Esther Vergeer

The journey to
achievement is
never a straight
road.

Holy cow, how did
she do that?! That’s
what the Paralympics
is about.

Bij rolstoelbasketbal neemt de stoel waarin je
zit, de functie van lopen over. Het frame van
de rolstoel moet dus eigenlijk net zo goed
passen als een schoen aan je voet.
Iedere speelster heeft dan ook een eigen stoel
die op maat gemaakt is, afgestemd is op de
handicap èn op de positie in het veld.
Dat gecombineerd met de innovatieve wielen,
die 17% minder rolweerstand hebben,
maakt dat de speelsters sneller en beweeglijker zijn. We pakten de bronzen medaille!!
Gert-Jan van der Linden hoofdcoach Nederlands rolstoelbasketbalteam

The best thing
about our job
is the chance
to make you
happy.
Paralympic Games Makers

Frank zorgt
ervoor dat
ik loop!!
Marije Smits

zwemmen
rugslag S6

powerliften
finale tot 44 kg

There is no difference
between the Olympic
Games and the
Paralympics.
Yes, the athletes have
disabilities – but then
who doesn’t?
a Games Maker

Happy Christmas,
Happy Easter,
Happy Valentine’s.
Please feel free to ask
us anything.
We are here for you…

a Games Maker

Marije Smits
Iedere kans die je
aangrijpt, maakt
je beter

Marije Smits
geboortedatum:

24 oktober 1986

woonplaats:

Amsterdam

studie:

kindergeneeskunde

sport:

hardlopen,100m T42 en
verspringen F42/44

prestaties:

EK zilver verspringen (2003)
EK zilver 100m (2003, 2010)

		

WK zilver verspringen (2009, 2011)

		

WK vierde plaats verspringen en 100m (2012)

deelname
Paralympics:

Athene 2004, Beijing 2008,

		Londen 2012

Marije Smits en Frank Jol
Goed is nooit goed genoeg. Het moet perfect zijn

‘Ik wil graag samen met mensen ontdekken wat iemand kan

Frank: ‘Marije en ik hebben zoveel geprobeerd samen. Het

en als je zelf gehandicapt raakt weet je niet goed wat mogelijk

merendeel werkte niet, maar wij zijn beiden types die door

is.’, aldus prothesemaker Frank Jol. Marije: ‘Dat is helemaal

blijven zoeken naar de allerbeste oplossing. Marije pakt iedere

waar. Mijn ouders, die beiden zelfs werkzaam waren in de

kans die ze krijgt en dat is wat ik zo in haar bewonder. Ze is

medische branche, en ik hadden geen idee van de mogelijk-

ook niet bang om hard aangepakt te worden. Een prothese

heden. Ik lag in het ziekenhuis en was doodziek van de

doet pijn en als je iets nieuws gaat proberen ben je bang voor

chemo, toen er een jongen binnen kwam wandelen op een

de pijn, die vaak in het begin het ergst is. Die angst moet je

prothese. Ik was op slag verliefd, maar belangrijker nog… hij

overwinnen. Ik kan van alles bouwen, maar Marije moet door-

liet me zien dat je dus met één been ook nog kon lopen. Dat

zetten en dat doet ze ook altijd.’

wilde ik ook en wel zo snel mogelijk.’

Marije: ‘Ik vind dat niet meer dan logisch, ik wil toch beter
lopen, sneller rennen en verder springen? Ik ben alleen maar

Het vuurtje begin te vlammen

blij dat Frank tot het uiterste gaat. Van hem heb ik geleerd dat

‘Ik herinner me nog onze eerste ontmoeting. Marije, een

goed nooit goed genoeg is, het moet perfect zijn. Hij heeft

meisje van 14 met een kaal koppie. Een waggelend, net iets te

het vermogen om ‘out of the box’ te denken en dat doet hij

dik eendje, op zoek naar een prothese die goed paste en die

ook voor mijn prothese. Net als ieder lichaamsdeel, verandert

eigenlijk ook iets met sport wilde. Een rolstoelsport

ook mijn stomp. Als ik wat aankom of afval, heeft dat gevol-

misschien?’ Waarop ik antwoordde: ‘Waarom een rolstoel-

gen. Frank kent mijn stomp beter dan ikzelf. Door hem kan ik

sport? Je kunt toch gewoon lopen?’ ‘Frank stuurde me naar

lopen. De wisselwerking tussen ons is enorm. We werken ook

de atletiekbaan en dat was voor mij zo’n inspirerende omge-

al zo lang met elkaar samen. Voor mij is het ook zo dierbaar

ving. Hier wilde ik aan de slag; revalideren, sterker en zelfstan-

dat Frank mijn moeder, die op mijn zestiende gestorven is,

diger worden. Daar begon het vuurtje in mij te vlammen.’

gekend heeft. Hij is eigenlijk de enige in dit sportwereldje…
hij snapt wanneer ik haar mis, daar zijn geen woorden voor

Frank kent mijn
stomp beter dan
ikzelf

nodig.’
Frank: ‘Mensen zoals Marije zijn er niet zo heel veel. Degene
die niet willen zullen er nooit komen en die kleine groep die
wel wil, komt er ook en vindt vanzelf de weg. Ik kan slecht
accepteren als mensen het leven nemen zoals het is. Ik heb
zelf ook veel hobbels moeten nemen en nog steeds trouwens.

Doe maar
gewoon, dan doe
je al gek genoeg’.
Wat een hekel
heb ik aan die
opmerking

‘Dit is nu zo typisch Marije’, voegt Frank toe.‘Haar werkethos
is bijna onmenselijk hoog, en dat reikt verder dan de sport.
Marije is maatschap-pelijk betrokken en ze doet er alles aan
om gehandicaptensport op de kaart te zetten, haar bereik
wordt steeds groter; van het plaatselijke sufferdje naar de
landelijke media.
Marije: ‘Net zoals de jongen die mijn ziekenhuiskamer
binnen kwam wandelen, hebben wij tijdens deze Paralympics
laten zien wat allemaal mogelijk is. Dat voelt als een van mijn
verantwoordelijkheden. Ieder gehandicapt kind moet nu het
idee hebben dat zij ook een topsporter kunnen worden.
Kleine jongetjes willen allemaal Wesley Sneijder worden,
gehandicapte kinderen kunnen nu zien dat dat voor hen
ook een mogelijkheid is.

Mijn moeder zei altijd: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek

Alles wat een mens met een kans van één op de miljoen kan

genoeg’. Wat een hekel heb ik aan die opmerking. Als je iets

krijgen heb ik in mijn jonge leventje gehad. Vanuit kansbere-

echt wilt, dan gebeurt het ook. Als je ziet hoe ik mijn bedrijf

kening bezien, overkomt me dus niets meer en word ik oud.

leid, dan neem ik risico’s en sla adviezen van banken of belas-

Dat wil ik op zo’n leuk mogelijke manier doen. Met de juiste

tingdiensten in de wind. Een paar jaar geleden kreeg ik het

mensen om me heen, zowel privé als professioneel. Tegelijker-

advies van de bank om personeel te ontslaan, omdat het even

tijd realiseer ik me heel goed dat ikzelf verantwoordelijk ben

wat minder ging. Dat is echt het laatste dat ik zou doen, dan

voor iedere stap die ik zet, het ligt nooit aan iemand anders…’

nog maar een extra hypotheek afsluiten’. ‘Die Frank, hij doet
echt alles wat in zijn vermogen ligt om anderen te helpen. Ik
weet nog die keer toen ik in Sydney was voor het WK en mijn
prothese brak. Grote paniek. Frank was nog in Nederland en
ik heb hem echt uit zijn bed gebeld. Hij kwam met de benodigde onderdelen, maakte mijn prothese en ik haalde zilver.’

Onmenselijk hoog werkethos
‘Ik wil altijd de beste zijn, de beste topatleet en na mijn afstuderen, de beste kinderarts.’, gaat Marije verder. ‘Ik heb weinig
geduld en er is in mijn leven weinig ruimte voor fouten. Ik ben
bijvoorbeeld vroeger nooit de beste en meest handige
geweest in gym op school, ik heb niet het beste sportlijf en
toch wil ik een topatleet zijn… dat vraagt dus om meer inspanning en training dan van iemand met een natuurlijke
aanleg voor sport. Daar zit voor mij een enorme uitdaging’.

Frank over Marije:
mooi, ambitieus en
nooit tevreden
Marije over Frank:
visionair,
doortastend en
perfectionistisch

16 november 1998. De diagnose kanker in mijn
onderbeen.. Ik was 12 jaar, maar realiseerde me
dat dit ernstig was en maakte me zorgen over de
dingen van de dag. ‘Ga ik nog wel over?
Kan ik mijn vriendinnen nog zien…?’ Op die
leeftijd gaat het om die momenten.
Mijn overlevingsstrategie tijdens de chemo was
het besef dat mijn been ziek was en dat de
behandeling een stap was op weg naar genezing.

Prothesemaker Frank Jol heeft me naar de
atletiekbaan gestuurd. Ik wilde weer gaan
sporten, maar wat was dat eng in het begin.
Je moet op iets vertrouwen dat niet van jou is,
je moet je prothese echt leren kennen. Wat was
het supergaaf om steeds te kijken hoe ver je kunt
gaan. Mijn drive en drang naar perfectionisme
was door de kanker alleen maar versterkt.

En: leukemie kan je niet amputeren, mijn zieke
been gelukkig wel.

Ik ben een topsporter met een handicap. In die
volgorde. De dag dat ik een gehandicaptenparkeerkaart aan zou vragen, zou een zwarte dag
in mijn leven zijn.
Marije Smits

zwemmen
finale rugslag S6

Voor gehandicapten is het een
nadeel om in een land te wonen
waar de voorzieningen je om je
oren vliegen. Toen mijn been
geamputeerd was kreeg ik van
de gemeente een aangepaste fiets
van 2.000 euro, die vervolgens
werd gestolen. Ik pakte de fiets
van mijn zus en wat bleek, met
een beetje oefenen kon ik gewoon
fietsen. Je blijft zelf verantwoordelijk
voor je eigen leven.
Marije Smits

From people
suffering from
reduced mobility,
to incredible
athletes, to the
center of the world.
supporter

finale 100m T11

Maar Nederlandse
pers, hoe kritisch
moeten we zijn…
Ik heb voor de eerste
keer brons gehaald
op de Paralympics.
Dat is het enige dat
telt tijdens zo’n grote
wedstrijd.
En dat ga ik nu vieren.
Ronald Hertog, direct na de wedstrijd, geïnterviewd door Nederlandse journalisten

Jezelf bloot geven...
De eerste
voorwaarde om
überhaupt mee
te doen.

Nederlandse supporter

schermen

3-4 plaats categorie B, Marta Makowska

Rules,
those f...ing* rules.
They are ruining
four f...ing* years of
my life.

Cyclist Jody Cundy, refused a restart. Ending his Paralympics hopes cause of equipment faillure

Maikel stond al vroeg in the picture en
daardoor komen wij ook overal. Net zoals
nu in Londen; wat een genot, zoveel lol en
plezier. Het voelt als ‘ons is ons’, een grote
familie of je nu Nederlander bent of niet en
dat geldt zeker ook voor de sporters.
Maikel is naarmate hij ouder werd wel wat
rustiger geworden. De periode van gooiende
rackets en schelden op de baan is wel voorbij. Hij realiseert zich dat hij een voorbeeld
is voor de jeugd.
vader Scheffers

Trafalgar Square

Ronald Hertog
De beste
Ronald Hertog zijn

Ronald Hertog
geboortedatum:

13 januari 1989

woonplaats:

Gouda

werk:

fulltime sporter

sport:

atletiek, speerwerpen F44

prestaties:

EJK goud 2007, 2009, 2010

		

WJK zilver 2011

		

WK brons speerwerpen 2011

		

EK goud speerwerpen 2012

		

Europees recordhouder van april 2011 tot 		

		september 2012
		

Paralympisch brons speerwerpen 2012

deelname
Paralympics:

Beijing 2008, Londen 2012

Ronald Hertog en Guido Bonsen
wij waarderen elkaar juist om wie de ander is

Sporter en coach; directeur en bedrijfsleider

Daar moet je flexibel mee omgaan, net zolang totdat het pak

Sinds 2009 werken Ronald en Guido samen, brengen ze veel

ook perfect past. Pas dan voelen wij ons beiden er goed bij.

tijd met elkaar door, delen ze hoogte- en dieptepunten en

Ronald is inderdaad de directeur. In Nederland is het sys-

houden ze van elkaar.

teem zo dat sporters bepalen met wie ze trainen. Dat is het

‘Tja, dat zeg je als mannen onder elkaar eigenlijk niet zo snel

mooie van onze banen, we kiezen voor elkaar. Elke dag weer

maar ik denk wel dat het in ons geval zo is. We delen met

en we kunnen elkaar ontslaan, gewoon per direct, zonder

elkaar de passie voor atletiek en dat vinden we beiden echt de

ontslagtermijn. Als dat in het bedrijfsleven mogelijk zou zijn,

allermooiste sport. Ik ben zelf twee jaar topsporter geweest

werd ook daar beter gepresteerd. Ronald heeft mij gevraagd

maar dat werd het niet. Ronald heeft in zijn rechter, o nee zijn

bedrijfsleider te zijn en de dagelijkse leiding op me te nemen;

linker kleine teen meer talent dan ik in mijn hele lijf. Dat is iets

het is zíjn carrière en niet de mijne.

dat ik nu weet. Door het NOC/NSF word ik betaald om medail-

Wat is er nou mooier dan dat jonge mensen hun sportieve

les te halen en Ronald ook, het hebben van deze gezamenlijke

droom aan mij toevertrouwen? Dat voel ik als een eer. Sport-

doelstelling zit geworteld in iedere cel in ons lijf en dat staat

mensen hebben maar een aantal jaren waarop ze kunnen

los van onze werkgever. Als ik morgen de Staatsloterij zou

pieken en ik mag hen daarin begeleiden. In dat proces en in

winnen, gaat het mij nog om die medaille van Ronald.

de prestaties. Dan bestaat er op een natuurlijke manier over-

Ik heb de op een na mooiste baan van de wereld, de baan

eenstemming in wat je met elkaar wilt bereiken.’

van Ronald is nog net ietsje mooier,’ aldus Guido.

De beste Ronald Hertog
Het pak moet perfect passen

Ronald: ‘De rol van Guido is voor mijn prestaties van groot

Ronald: ‘Wederzijds respect is het uitgangspunt van onze

belang en door de jaren heen luister ik steeds beter naar

samenwerking. Ik ben Guido niet en Guido is mij niet. En dat

hem. Hij heeft vaak gelijk, zoals vorig jaar bijvoorbeeld. In het

moeten we ook niet willen. Wij waarderen elkaar juist om wie

najaar van 2011 was ik zo hard aan het trainen dat Guido me

de ander is, de eigenheid en in ons geval soms de eigenwijsheid.

waarschuwde dat ‘t ritme en tempo niet vol te houden waren.

Guido is een persoon die graag strak aanstuurt, terwijl ik veel

Maar eigenwijs als ik ben, ging ik door. Trainingskampen in

vrijheid nodig heb. Dankzij het respect dat we voor elkaar

Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland en een paar maanden later

hebben, vinden we de balans altijd wel. En uiteindelijk ben

ging het mis. Ik ben toen weken uit de roulatie geweest.

ik de directeur van het bedrijf ‘Ronald Hertog’ en bepaal ik
of het past of niet. Ik heb me als atleet al behoorlijk ontwikkeld en weet precies wat ik nodig heb.’ Guido: ‘Vanuit het
coachzijn weet ik wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Dat
is een maatpak dat moet worden fijngesneden op Ronald.

Een onverbrekelijke
verbondenheid

Een trainingsprogramma is zo nauwkeurig opgebouwd, daar

Op momenten dat ik het ergens moeilijk mee heb, voelt Guido

moet je je dus eigenlijk gewoon aan houden. Blijkbaar zit ik zo

voor mij zoveel meer dan alleen een coach. Er is een soort

in elkaar dat ik dat toch zelf moet ontdekken.’ Guido: ‘Geluk-

onverbrekelijke verbondenheid tussen ons.’ Guido: ‘Voor mij

kig heb je je daarna weer zo goed hersteld. Dat vind ik echt

geldt dat hetzelfde. Sterven en pijn lijden, dat voel je van

wonderbaarlijk. Je hebt op de Paralympics de bronzen me-

elkaar… Ik ken ook Ronalds familie en vrienden. Ik leer over

daille gepakt, je stond hier echt als de beste Ronald Hertog en

Ronald door hen te kennen en daardoor kan ik hem nog beter

dat is waar het om gaat. Met mijn atleten spreek ik af dat ze

begeleiden.’

op bepaalde momenten heel goed moeten zijn. En als zij zich

Ronald: ‘Guido waardeer ik het meest om de persoon die hij

aan die afspraak houden, dan hebben we ons doel bereikt.

is tegenover de atleten. Hij geeft alles. Je kan altijd bij hem
terecht als je een probleem hebt en als het goed gaat. Ik heb

Ronald heeft in
zijn linker kleine
teen meer talent
dan ik in mijn
hele lijf
Ik heb het niet over winnen of over iemand verslaan, want dat

gevraagd of Guido mijn huldiging wilde doen in het Holland
House, dat geeft wel aan hoe belangrijk hij voor me is. Zonder
Guido stond ik hier niet. Hij zegt waar het op staat, spaart je
niet, waardeert je en hij heeft een enorme gereedschapskist
met ervaring, kennis en kunde waar ik gebruik van kan maken. En het allerbelangrijkste, we hebben plezier met elkaar.’
Guido: ‘Ronald is een van de weinige topatleten, die discipline- en plichtsgetrouw zijn op een goede manier kan
combineren met ontspanning en relaxen. Ik vond het ook zo
gaaf dat het NOC/NSF juist hem koos om de Nederlandse vlag
te dragen tijdens de openingsceremonie. En die eer komt hem
toe. Hij is als mens en als sporter een evenwichtig mens en
een voorbeeld voor velen.’

gaat niet met atletiek. Je levert je eigen prestatie en die moet
op dat ‘afgesproken’ moment de beste zijn. En of dat nou een
medaille oplevert of een achtste plaats, dat maakt mij niet uit.
Voor mij is dat de ultieme vorm van samenwerking.’

Onverbrekelijke verbondenheid
Ronald: ‘Mijn persoonlijk leven is nauw verweven met mijn
professionele leven. Dat kan niet anders, ik ben het product en
als het met mij niet goed gaat, gaat het met mijn training ook
niet goed. We zien elkaar veel, heel veel. Drie dagen van ’s
ochtends acht tot ’s avonds laat en tijdens trainingskampen 24
uur per dag. Guido ziet meteen aan me wanneer er iets aan
de hand is en andersom ook trouwens. We hebben weinig
woorden nodig.

Met mijn atleten
spreek ik af dat ze
op bepaalde
momenten heel
goed moeten zijn

Op mijn dertiende werd mijn been eraf gerukt
bij een auto-ongeluk. We waren op weg voor
een weekend off-road rijden met een oude
legerjeep zonder deuren. Pas na twee weken
mocht ik onder een echte douche, ‘t was voor
het eerst dat ik mezelf in de spiegel zag.
Ik had geen herkenning met mijn oude, eigen
lijf. Zag een uitgemergeld mannetje dat een
been miste… Dat was het moment waarop ik
schrok en me realiseerde: ‘ik ben gehandicapt.’
‘Ik wilde per se doen wat ik nog kon.’
Dan moet je dus gaan lopen. Met krukken en
later met een prothese.

Ik heb vol overgave de keuze gemaakt om
dingen wèl te doen. Na zes maanden liep ik
een bergtocht van 11 kilometer. Sport heeft
me enorm geholpen met de verwerking en
acceptatie van mijn handicap.
Ik heb de mooiste baan van de wereld, ontmoet geweldige mensen en kan mezelf goed
onderhouden. Ik heb geen been maar ik mis
niks. Als ze me nu vragen of ik dat been terug
wil, zou ik waarschijnlijk ‘nee’ zeggen.
Mijn handicap heeft me veel kansen gegeven.
Ronald Hertog

de Mini Cooper doet z’n werk
finale speerwerpen F44

Als ik begrijp waar het
fout gegaan is, dan deel ik
dat op in overzichtelijke
stukjes en ga deze één
voor één aanpakken.
Uiteindelijk vind ik het
zelfs prettig om te werken
aan een probleem, maar
voor nu ben ik gewoon
enorm verdrietig en dat
zal wel even zo blijven.

Marije Smits

De finale live
uitgezonden
door de NOS.
Wat een
overwinning.
Esther Vergeer

finale 800m T54
David Weir (“The Weirwolf”)

rolstoelschermen
Richard Orvath floret categorie A

The crowd
is my only
drug.
Marlon Devenish, athlete

tafeltennis

kwalificatie enkel spel

finale verspringen F42/44
Marie-Amelie Le Fur

Het dragen van de Nederlandse vlag
tijdens de openingsceremonie was
voor mij een groot compliment.
Ik was gekozen omdat het NOC/NSF
in mij als sporter een voorbeeld ziet
en daar ben ik trots op. Onvergetelijk
was het dragen van de vlag; 400m
kippenvel, en zo inspirerend voor
mijn wedstrijd. Ik heb die vlag lekker
laten wapperen...
Ronald Hertog

Please be quiet
and remain seated
during the play.
But above all… mind
the steps when you
leave the centre
court.
Umpire

Anna Jochemsen
Moed om angst
om te zetten in een
betere prestatie
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Anna Jochemsen
Ik raak geïnspireerd door momenten, meer nog dan door mensen

‘Wat cool dat ik hier in Londen ben! Zo proef ik vast de sfeer

Wennen aan angst om deze te overwinnen

voor de Paralympics in Sochi, want over twee jaar is het mijn

Skiën is mijn lust en mijn leven en ik kan het nog jammer

beurt om te laten zien wat ik kan. Als ik hier zo rondloop

vinden dat ik er pas op mijn vijftiende mee begonnen ben.

geeft me dat ook wel de kriebels. Er is eigenlijk maar weinig

Mijn vader heeft het me geleerd, tot op een bepaald niveau

aandacht voor skiën, ik heb dus ook geen idee wat voor in-

en toen hij mij niet verder kon helpen ben ik op zoek gegaan

vloed 80.000 kijkers op mijn prestatie zal hebben. Ik moet er-

naar een professionele trainer.

voor gaan zorgen dat ik die aandacht en aanmoedigingen zo
om kan zetten dat ik er beter door word. Hoe goed is het om
dat nu te ontdekken. Mentale training was al een onderdeel
van mijn trainingsprogramma maar dat ga ik na deze ervaring
zeker uitbouwen. Toen ik gisteren in het Olympisch Stadion
zat was ik zo onder de indruk… ik merk aan mezelf dat ik

Over twee jaar is
het mijn beurt…

geïnspireerd kan raken door momenten, meer nog dan door
mensen en gisteren was echt zo’n moment. Het is zo gaaf
om op het allerhoogste niveau te presteren, dat dit binnen

Al snel mocht ik mee naar Oostenrijk om te trainen met de

mijn bereik ligt. Mijn doel kun je opdelen in stukjes, voor nu is

Nederlandse selectie en wat ik in eerste instantie alleen voor

mijn doel om er over twee jaar bij te zijn en als ik me eenmaal

de lol deed liep volledig uit de hand. Bij gehandicaptensport

gekwalificeerd heb, dan zou ik met een medaille superblij zijn.

is het vrij makkelijk om hoog te komen, omdat er niet veel

Maar ik weet bijna zeker dat ik dan ook meteen denk: ‘Brons

aanbod is. Maar om de absolute top te halen is een an-

is leuk maar een gouden medaille is er maar twee plaatsen

der verhaal. Het plezier in de sport maakt dat ik dit niveau

vandaan…’ Maar een doel kan nog zo mooi vastgesteld zijn,

volhoud. Sinds drie jaar zit ik bij de selectie en ski ik op hoog

als je een blessure krijgt kan het voorbij zijn.

niveau. Voor die tijd had ik een ‘normaal’ leven, dus ik weet
goed wat dat inhoudt en wat je nu moet ‘laten’, hoewel ik dat

Ik ben meer van
het doen dan van
het laten

zelf niet zo zie. Ik ben meer van het doen dan van het laten,
dus ik kijk hoever ik kan komen en wil dat ook naleven. Als ik
in Sochi geen medaille win, dan heb ik nu al een hele mooie
tijd gehad.
Maar natuurlijk wil ik meer. Ik zie wel kansen voor mezelf in
Sochi, zeker in de discipline ‘downhill’. Ik ken het deelnemersveld en zie dat andere skiërs juist op dit onderdeel bang zijn.

Downhill, vind ik geweldig, de kick van het hard gaan, vol gas
in een bijna rechte lijn naar beneden, met een snelheid die
tegen de 120 kilometer per uur zit en dat met maar één been,
want de prothese moet af… Superspannend en ja, natuurlijk
ook weleens eng. De eerste keren dat je downhill gaat, gaat
het ook niet om de prestatie, maar om het meemaken. Je kunt
het vergelijken met een ritje in de achtbaan.
Op het moment denk je ‘help’ maar als je beneden bent, wil
je nog een keer. Angst is een gevoel waar je aan moet wen-

Op het moment
denk je ‘help’ maar
als je beneden bent,
wil je nog een keer

nen, je moet leren om je er over heen te zetten en daar is ook
moed voor nodig, zodat de angst leidt tot een betere presta-

De jongere generatie haalt ons in

tie. Uiteindelijk maakt het je harder en wat kan je gebeuren?

De laatste jaren heb ik een grote groei doorgemaakt, als

Vallen en bont en blauw worden, nou ja.

skiester maar ook als mens. Ik herinner me nog in het begin
dat ik zo onder de indruk was van wat mensen van mij ver-

Als ik naar beneden ski, wil ik alleen maar sneller, sneller en

wachtten; alleen me succes wensen voelde al ongemakkelijk.

nog eens sneller en dan neem je risico’s. Ik weet dat ik het

Dat werd niet minder, want hoe hoger je komt hoe meer

kan, dus je vertrouwt op jezelf. Downhill is de enige discipline

sponsors, trainers en andere organisaties belang hebben bij

waarbij je vooraf op het parcours mag trainen. Je hebt dan de

jouw prestatie.

kans om het parcours te leren kennen, waar een sprong zit,

Daar komt nog bij dat ik voor mezelf de lat hoog leg, ik wil

een scherpe bocht of een kam waardoor je de volgende poort

mezelf niet teleurstellen. Ik heb moed nodig om te verliezen.

niet ziet. Ik train ook op het onthouden van een parcours. Het

Het frustreert mij enorm als ik in trainingen onwijs goed

is een stuk ervaring om te skiën en tegelijkertijd details van het

presteer en in wedstrijden niet. Mijn manier om daar mee om

parcours te onthouden, daar heb ik nog veel in te winnen.

te gaan is mezelf steeds te bevestigen in wat ik doe en wat
ik kan. Dat is een klein stemmetje dat ik steeds bij me draag.

Foto: Falco Teitsma

Inmiddels ski ik puur voor mezelf en niet meer voor anderen.

Ik raak
geïnspireerd door
momenten, meer
nog dan door
mensen

En wil ik laten zien wat ik kan. Ik kwam er te laat achter dat
topsport voor een gehandicapt mens een mogelijkheid was.
Dat geldt voor meer topsporters van mijn generatie. Gelukkig
zijn al zoveel van mijn collega’s jarenlang bezig om het platform voor gehandicaptensport te vergroten en breken deze
Paralympics op alle gebieden alle records. Het resultaat zal
zijn dat jonge kinderen met een handicap zich eerder bij een
sportvereniging aansluiten, sneller tot uitzonderlijke prestaties
komen en dan halen ze ons heel snel in. Dat is de manier
waarop de professionalisering van gehandicaptensport
gerealiseerd wordt. Door een groter aanbod van sporters
wordt het niveau hoger. Als je niet goed genoeg bent, houdt
het op. Ook al zit je in een rolstoel.

Ik ben geboren met een onvolgroeid been
en kom uit een gezin van vijf kinderen.
Vier broers en ik, de op een na jongste en
het enige meisje. Met zo’n gezinssituatie
kunnen er twee dingen gebeuren.
Of je wordt afschuwelijk verwend of je
wordt een bikkel. Bij mij past het laatste,
ik deed als kind gewoon met alles mee en
heb me nooit een uitzondering gevoeld
binnen ons gezin. Zo is het ook met skiën
gegaan. Op wintersport leerde ik skiën van
mijn vader. Met behulp van krukski’s gaat

dat op één been prima. Door gewoon mee
te doen, beloon je jezelf. Iets niet doen…
dat zou ik pas ervaren als een straf. Ik ben
altijd bang dat ik iets misloop.
Natuurlijk, een prothese is soms ongemakkelijk en ik krijg er last van als ik lange
afstanden loop. Maar zolang ik weet waar
de pijn vandaan komt en dat het een keer
ophoudt, kan ik er doorheen bijten. Weet
je, ik ben zo geboren en opgegroeid, ik
weet niet beter.
Anna Jochemsen

boogschieten
trainingsveld

rolstoelrugby
finale Australië - Canada

finale 100m T44

Iedereen zit in een positieve flow,
duizenden vrijwilligers die je helpen,
supporters en ook de Oranje-fans
gedragen zich hier toch echt anders
dan de voetbalsupporters. Het is
puur respect dat je voelt. Echt uniek
wat mensen hier presteren; de
Paralympics is het bijzondere voorbij,
het is een mega sportevenement
waar tienduizenden bezoekers op af
komen.
een Nederlandse supporter

My dream to win the Paralympics
is on hold for another four years.
It’s difficult now to psych yourself
up for the next challenge. But the
day will come when I start to train
again with a smile on my face.
The crowd was so supportive.
I let them down...
Susan Gilroy, a Paralympic table tennis star, currently ranks number two in the world

zwemmen

finale 100m vrije slag S10

Alles moet in één worp
samenkomen. In je hele
carrière heb je misschien
vier of vijf worpen waarin
dat lukt. Daar train je
jarenlang iedere dag voor.
Ronald Hertog

atletiek

finale 400m T36

Mandeville
Mandeville is the official mascot for
the 2012 Paralympics in London.
Mandeville is named after the Stoke
Mandeville Hospital in Aylesbury,
Buckinghamshire, which organised
the first Stoke Mandeville Games
for the first time in 1948, which is
considered to be the precursor to the
Paralympics.

Don’t cry because it’s
over, smile because
it happened.
The Paralympians
have lifted the cloud
of limitation.
Sebastian Coe

sluitingsceremonie
Elly Simmonds en Johnny Peacock

They all made the games
Eind 2011 stuitten wij op het sportoverzicht 2012 in

Als topsporter sta je nooit alleen

een landelijk dagblad. De Olympische Spelen stonden groot

Onze coach en trainers? 20.000 Vrijwilligers, ‘Games Makers’

en vetgedrukt weergegeven; de Paralympische Spelen waren

genoemd, ‘because they made the Games happen’, die je

in een klein lettertype en niet vetgedrukt. Blijkbaar zijn de

overal tegenkwam. Ze hadden vaak twee weken vrij genomen

Paralympics commercieel niet interessant genoeg en wellicht

van hun werk en zochten onderdak bij vrienden of familie of

ook nog te confronterend voor de media. Gek genoeg stond

boekten op eigen kosten een hotelkamer. ‘We just wanted

op dezelfde pagina een column van Esther Vergeer, waarin zij

to be part of it.’ En de chauffeurs die ons 12 dagen brachten

pleitte voor meer media-aandacht.

naar alle ‘venues’ in en buiten het Olympisch park. De security,
waar je dagelijks wel een paar keer door heen moest en de

Het idee voor een nieuw boek was geboren

supporters die iedere sporter aanmoedigden alsof het een

Wij moesten ons gaan voorbereiden op onze topprestatie: het

eigen broer of zus was.

maken van een sterk en inspirerend boek over sporthelden.
In Team Parastars, waarvan Esther Vergeer initiatiefnemer is,

En dan de atleten

vonden wij onze partner. Zes Nederlandse topsporters, die

In het begin hermetisch afgesloten van de buitenwereld in het

zich vol enthousiasme inzetten voor hun sport en zich tevens

Olympisch Dorp. Maar als hun onderdelen klaar waren en hun

verantwoordelijk voelen om aan de gehandicapte jeugd te

prestaties waren geleverd, waren zij beschikbaar voor inter-

laten zien wat er allemaal op sportgebied mogelijk is. Na wat

views, foto’s en het uitdelen van handtekeningen. De atleten,

geregel hadden we ons op het nippertje gekwalificeerd voor

die tijdens deze Paralympische Spelen helden zijn geworden,

de Paralympics 2012! London, here we come.

echte idolen voor de Britse jeugd, die denken in ‘abilities’ in
plaats van ‘disabilities’. Daarmee zijn ze, net zoals alle andere

We waren al warm gelopen door de Olympische Spelen. Hoe

Games Makers die aan dit boek hebben meegewerkt, een

anders kijk je dan naar de beelden op de televisie, met het

grote inspiratiebron!

besef dat je daar een maand later zelf aan het werk bent.
Wat zijn de beste fotoplaatsen? Hoe en waar kan je sporters

Het logo van de Paralympics staat symbool voor ‘spirit in

spreken vlak na de wedstrijd? Hoe toegankelijk zijn ze? En hoe

motion’ en slaat op het doorzettingsvermogen van de

vinden wij onze plek tussen ruim 6.000 andere mediaprofes-

Paralympische atleten. Wat ons betreft, geldt dat zeker ook

sionals. Net als echte topsporters hebben wij deze mentale

voor alle vrijwilligers, Groot-Brittannië, de supporters en de

barrières achter ons gelaten. We gingen vol vertrouwen en

atleten….allen hebben zij aan de hele wereld laten zien wat

met een eigen plan voor het allerhoogste doel: ons Personal

‘spirit in motion’ echt betekent.

Best neerzetten.
THEY ALL MADE THE GAMES. CHEERS
Nienke Elenbaas en Maartje Santema
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