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Speciale award voor Nederlander Edwin
Vermetten tijdens Invictus Games Sydney 2018
Jaguar Land Rover heeft als Presenting Partner van de Invictus Games Sydney

2018 tijdens de Closing Ceremony in de Qudos Bank Arena niet alleen alle 500

deelnemers geëerd, maar ook twee deelnemers beloond met een speciale award.

Een van de twee accolades ging naar de Nederlandse rolstoeltennisspeler Edwin

Vermetten voor een zeer bijzonder gebaar richting een medespeler.

De Invictus Games is het grootste sportevenement voor mensen uit het leger en veteranen, die

als gevolg van verwonding, ziekte of ander letsel mindervalide zijn geraakt. Het event bestaat

sinds 2014 en is opgericht door HRH The Duke of Sussex (Prince Harry). Jaguar Land Rover is

sinds de oprichting al partner. Tijdens de 2018-editie namen mensen uit achttien landen deel

aan in totaal elf medaille-evenementen, verdeeld over zeven dagen.

Land Rover Above and Beyond Award
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Twee deelnemers ontvingen een speciale award. Zo ontving de Nederlander Edwin Vermetten

de ‘Land Rover Above and Beyond Award’ voor een uitzonderlijk gebaar op de

rolstoeltennisbaan. Deze award is bedoeld ter erkenning van een persoon die de gedachte achter

de Invictus Games in zijn of haar doen en laten perfect tot uiting brengt. Edwin werd na het

verlaten van het podium omhelsd door zijn dubbelpartner Paul Guest, die hij eerder tijdens het

sportevent op de tennisbaan had gesteund.

Guest kreeg tijdens een wedstrijd te maken met Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

vanwege een overvliegende helikopter. Hij raakte in paniek en kon daardoor niet serveren.

Vermetten herkende het leed en steunde hem meteen door samen het liedje 'Let it Go' van de

Disney-film Frozen te zingen om de stress te verlichten. Het werkte en de uiteindelijk won het

tweetal de wedstrijd. De actie van Vermetten raakt een belangrijke kerm van de Invictus Games

en ging de hele wereld over.

Jaguar Exceptional Performance Award

George Nepata uit Nieuw-Zeeland ontving de ‘Jaguar Exceptional Performance Award’. Nepata

was de eerste Invictus Games-deelnemer met tetraplegie. Bij deze aandoening – ook wel

quadriplegie genoemd – is het ruggenmerg beschadigd ter hoogte van de nekwervels, waardoor

armen en benen verlamd zijn geraakt. In een rolstoelrugbywedstrijd tegen Australië met één

man meer dan het Nieuw-Zeelandse team, toonde Nepata de hele wedstrijd uitzonderlijk veel

doorzettingsvermogen, waarvoor hij werd beloond met deze speciale award.

Nederland heeft tijdens de Invictus Games 2018 in totaal 12 medailles verdiend, waarvan 4

bronzen en 7 zilveren. Goud was er voor Annelies Homma. Hieronder een overzicht van alle

medaillewinnaars:

Medailles Invictus Games 2018

Naam                                                  Sport + categorie                     Medaille

Edwin de Wolf                                  Fietsen IRB1                             Brons

Stephanie Verhoef                              Fietsen                                     Zilver

Edwin de Wolf                                      Fietsen IRB1 2e race                Brons

Nederlandse team                              Zeilen                                       Brons

Luuk Veltink                                         Indoor Roeien                           Zilver

Van der steen/ Van Dort                   Tennis                                      1ste plaats (geen medailles)

Stephanie Verhoef                               Zwemmen                                 Zilver

Ronald van Dort                                   Zwemmen                                 Zilver



Joyce van den Waardenburg           Kogelstoten                              Zilver

Annelies Homma                                  1.500 meter rennen              Goud

Luuk Veltink                                         1.500 meter rennen              Zilver

Joyce van den Waardenburg            Discuswerpen                         Brons

Nederlandse team                                Basketbal                                 Zilver
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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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