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Invictus Games ook voor Hagenaren met
beperking
De Invictus Games, is een internationaal sportevenement voor fysiek en of

mentaal gewonde militairen. De uitgestelde vijfde editie van de Invictus Games

Den Haag 2020 wordt van 16 tot 22 april 2022 gehouden in Zuiderpark Den Haag.

Op verzoek van het Haagse Beweegloket schenkt de Invictus Games organisatie

een paralympische tandem op 2 juni aan Wethouder Sport Hilbert Bredemeijer

die op zijn beurt de fiets overdraagt aan HSK Trias.

v.l.n.r: Wethouder Sport  Hilbert Bredemeijer, leden van HSK vereniging.
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Tandem van paralympisch niveau
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In samenwerking met het Fonds Gehandicapten Sport is een prachtige tandemracefiets

gevonden. Deze gedoneerde racefiets is vervolgens grondig opgeknapt en weer op paralympisch

niveau. De fiets wordt geschonken aan HSK Trias de wielervereniging die deze kostbare fiets

gaat inzetten voor een fanatieke Hagenaren met beperkt zicht. Trias ondersteunt, organiseert

en regelt deze service.

 

Waarom?

Het Beweegloket heeft de Invictus Games Den Haag benaderd voor een bijzonder verzoek van

een slechtziende inwoner van de gemeente Den Haag die graag wilde gaan racefietsen. De

Invictus Games wil graag iets terugdoen en achterlaten voor Den Haag en zijn inwoners, de stad

waar dit unieke evenement zo welkom is.

 

Wethouder Sport Den Haag,  Hilbert Bredemeijer: "Voor iedereen is het belangrijk om te

kunnen sporten, dus ook voor iemand met een beperking. Sport is goed voor onze gezondheid,

maar het zorgt ook voor sociale contacten en ontmoetingen. Bovendien is sport ook gewoon

leuk! Daarom vind ik dat iedereen, of je nu een beperking hebt of niet, de mogelijkheid moet

hebben om op zijn of haar niveau de sport te doen die hij of zij wil doen op de plek waar hij of

zij wil. Daar werken we hard aan in Den Haag. Erg belangrijk, want door de coronapandemie

zijn we minder gaan bewegen. We willen iedereen in Den Haag weer zo snel mogelijk aan het

sporten krijgen, nu maar zeker ook ná corona. Deze fiets is daar een prachtig voorbeeld van."

 

Conny Wenting, CEO van de Invictus Games Den Haag 2020, zei: “De Invictus Games The

Hague 2020 organisatie werkt nauw samen met Den Haag om zich in te zetten om sport voor

iedereen met een handicap vanzelfsprekend te maken. Naast het Cruyff Court Escamp dat we

samen gerealiseerd hebben willen we de Hagenaren ondersteunen om groot en klein, met of

zonder handicap te kunnen laten sporten en bewegen in hun eigen woonomgeving. Dat willen

we graag nalaten als onderdeel van het evenement dat volgend jaar van 16-22 April plaats

zal vinden in het Zuiderpark in Den Haag. Deze fiets, beschikbaar gesteld door van Fonds

Gehandicapten Sport, draagt daar ook weer een steentje aan bij.”



Jan Blok, voorzitter van HSK Trias: “We zijn een sportieve en sociale vereniging waar iedereen

welkom is. Van toerder tot wedstrijdrijder en van jong tot oud. Er werd dan ook meteen

positief gereageerd op de vraag wie er als piloot voorop de fiets zou willen fietsen. Deze

mensen hebben aangegeven graag te willen racefietsen. Wij werken er graag aan mee om het

wielrennen ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken. Het is toch

fantastisch dat we dit voor ze mogelijk kunnen maken? Ik vind het overigens heel knap van ze

dat ze dat durven, achterop zitten zonder dat je kan goed kan zien.”

 

Over The Invictus Games

Het evenement is een initiatief van HRH Duke of Sussex en gebruikt de kracht van sport om

herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren

voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

 

Over Het Beweegloket

Het Beweegloket Den Haag is het loket waar mensen met een beperking geholpen worden bij

het vinden van een sport of beweegactiviteit. 
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OVER INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De
Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder
begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde
militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die in het voorjaar van 2022 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers
mee, uit 20 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten.

Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben
geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht
gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede
dankzij de kracht van sport.

The Invictus Games is an international adaptive sporting event for Wounded, Injured and Sick Servicemen and
women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation
and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

The word ‘Invictus’ means ‘unconquered’. It embodies the fighting spirit of wounded, injured and sick Service
personnel and personifies what these tenacious men and women can achieve post injury.

The Invictus Games is about much more than just sport – it captures hearts, challenges minds and changes
lives.

The Invictus Games 2020 will be held in The Hague in the spring of 2022 and invites 500 competitors, from 19
different countries. They will participate in 10 different sports. 
All competitors may bring two friends or family members who have helped during the rehabilitation process, at
the invitation and expense of the organization.

The participants all have their own story of physical and/or psychological injury or illness. But all of them have
found the inner strength to go on and reinvent themselves. Sometimes alone, often with the help of family and
friends, but always through the power of sport. The Invictus Games The Hague 2020 is the platform to share
their stories and add another chapter to their book of life.
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