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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 JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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