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Samenvatting Nederland heeft op de Invictus Games Toronto 2017 (23-30 september)
indrukwekkend gepresteerd. Al op het eerste onderdeel, de Jaguar
Land Rover Driving Challenge, won Nederland goud. Dit goede begin
bleek een voorbode voor het verdere verloop van het toernooi. Want
uiteindelijk sloot het Nederlandse team de Invictus Games af met 15x
goud, 2x zilver en 8x brons op zak. Daarmee werd Nederland zesde van
de 17 deelnemende landen.

Details De Invictus Games is het grootste sportieve event voor actieve militairen en
veteranen, die als gevolg van hun inzet mindervalide zijn geraakt. Dit kan
zowel fysiek als mentaal zijn. De Invictus Games Toronto 2017,
gepresenteerd door Jaguar Land Rover, omvatte onderdelen als boogschieten,
atletiek, fietsen, indoor roeien, powerlifting, zitvolleybal, zwemmen,
rolstoelbasketbal, rolstoelrugby en voor het eerst ook golf. Daarnaast kwamen
de teams bij de start van het toernooi tegen elkaar uit in uitdagende off-road-
en behendigheidsproeven met de Land Rover Discovery en de Jaguar F-Type
SVR.

In totaal zijn er twaalf sporten, waarin dit jaar ruim 550 deelnemers tegen
elkaar uitkwamen. Het team uit de Verenigde Staten haalde de meeste
medailles, 134 in totaal. De teams uit het Verenigd Koninkrijk en Australië
werden tweede en derde met respectievelijk 64 en 50 medailles.

Nederland verdienstelijke zesde

Het Nederlandse team bestond uit 29 deelnemers, een piloot/buddy (voor
blinde deelnemer) en twee geleidehonden/hulphonden. Met in totaal 25
medailles eindigde het team in de ranking op een verdienstelijke zesde plek.

Een overzicht van de behaalde medailles door het Nederlandse team:

Gert van 't Oever: 4x goud zwemmen

Paulus Mathijssen: 2x goud atletiek

Daniel Knegt: 2x goud wielrennen (met piloot Koen de Leeuw), 2x goud en 1x
brons zwemmen

Erik Schuijer: goud, Jaguar Land Rover Driving Challenge

Rick Torenstra: goud, Jaguar Land Rover Driving Challenge en 3x brons
zwemmen
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Jaaike Brandsma: brons, kogelstoten

Frens Hartgers: brons, tijdrit wielrennen

Edwin de Wolf: brons, criterium wielrennen

Kelly van Dongen: goud en zilver, indoor roeien

Maarten Leeuwenburgh, Rick Torenstra, Rahmon Zondervan en Gert van ’t
Oever: brons, estafette zwemmen

Ronald van Dort: zwemmen, 3x goud

Rolstoelbasketbal: zilver, Walter Groen, Marc van de Kuilen, Jack Pastora,
Ronald van Dort, Roelof Burghoorn, Jeroen Lunsingh, Jelle van der Steen,
Therry Duitman, Olaf Geurens, Sebastiaan van Nieuwenhuizen.
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Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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