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Medailles Invictus Games Den Haag 2020 gepresenteerd door de Koninklijke Nederlandse

Munt

vlnr: HKH Prinses Margriet, Conny Wenting, Alina Zoet, Bert van Ravenswaaij (fotograaf

Laurens Morel)

Soesterberg, 18 maart 2022 – Vandaag heeft de Koninklijke Nederlandse Munt de

medailles onthuld die vervaardigd zijn voor de Invictus Games Den Haag 2020

gepresenteerd door Jaguar Land Rover. De eerste medailles zijn door Prinses

Margriet overhandigd aan Alina Zoet, een van de deelnemers en

vertegenwoordiger van het Nederlandse Invictus Games Team.

De medailles zijn onder escorte door de marechaussee, in een militair pantservoertuig vervoerd

van de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten naar Soesterberg. Er is voor de onthulling

gekozen voor het Nationaal Militair Museum omdat dit weekend de ook de jaarlijks

terugkerende Nacht van de Militaire Muziek in het museum plaatsvindt. 

⏲

https://invictusgames2020.pr.co/
https://invictusgames2020.pr.co/images/422253


Invictus Games Den Haag 2020

De vijfde editie van de Invictus Games wordt dit jaar gehouden in Den Haag van 16 tot en met

22 april. Dit internationale sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen

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. Aan deze editie

doen 500 deelnemers mee uit 20 verschillende landen.

Alina Zoet, een van de Nederlandse teamleden, geeft de volgende reactie:‘De Invictus Games

helpt ons door samen met lotgenoten te werken aan verder herstel door sportieve doelen te

behalen. Dat proces kan een groot verschil maken, alleen al omdat we met onze teamgenoten

onze verhalen delen. De kracht van sport is cruciaal. Winnen is geen doel op zich maar een

medaille is een mooie blijvende herinnering aan een speciaal moment in dit proces. Dat we

zulke bijzondere medailles hebben, die met zoveel zorg zijn gemaakt, is extra gaaf en daar zijn

we trots op!

vlnr: Goud. zilver, brons (fotograaf Laurens Morel)

Ontwerp medailles

https://invictusgames2020.pr.co/images/422254


De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) vervaardigt als trotse sponsor de medailles voor de

winnaars. Alle medailles zijn door de zilversmeden van de Koninklijke Nederlandse Munt, die

ook de Koninklijke onderscheidingen maken, vervaardigd en met de hand voorzien van een gele

tulp in geëmailleerd glas. De tulp staat niet alleen symbool voor Nederland maar ook voor de

groei van de deelnemers en hun familie en vrienden.

De medailles zijn ontworpen door Pannos Goutzemisis, ontwerper bij de KNM. Op de voorzijde

van de medailles staat de tekst ‘The Hague 2020’, het munthuis- en het muntmeesterteken van

de Koninklijke Nederlandse Munt en de leus ‘I AM’. Deze leus is afkomstig uit de laatste regels

van het gedicht ‘Invictus’ van William Ernest Henley dat vanaf het begin door de Invictus

Games gebruikt wordt. Het opschrift op de keerzijde is het motto van de Invictus Games ‘Grow

through what you go  through’ en de tekst ‘Invictus Games The Hague 2020’.

Sportieve uitgiften
Voor het publiek is er een speciale set beschikbaar met gouden, zilveren en bronzen uitgiften

die refereren naar het podium. Daarnaast worden een speciale munt in coincard (een

verzamelverpakking op creditcard formaat) en een 1 ounce Zilveren munt in raamcassette

uitgebracht. De munt bevat pictogrammen van alle deelnemende sporten. De tulp en letters ‘I

AM’ op de zilveren uitgifte zijn verguld tegen een zwarte platina achtergrond, geheel in

overeenstemming met de kleuren van het logo van de Games.

De uitgiften zijn geen wettig betaalmiddel, maar unieke verzamelitems van hoge kwaliteit. De

coincard en de zilveren munt zijn gelimiteerd tot respectievelijk 5.000 en 350 exemplaren. De

speciale set is nog exclusiever, gelimiteerd tot slechts 50 cassettes. De Invictus Games The

Hague 2020-uitgiften zijn nu verkrijgbaar op www.knm.nl/invictusgames

Noot voor de redactie: Hoge resolutie-beeldmateriaal van de Invictus Games The Hague

2020-uitgiften kunt u hier downloaden:

https://royaldutchmint.sharefile.eu/i/i0aff7b8e0864b26a

 

Over de Koninklijke Nederlandse Munt



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 19 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.

Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlands muntgeld.

Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan

vierhonderdvijftig jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren

behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische

elementen of een microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort

wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke

onderscheidingen en verzamelaarsproducten. Houd www.knm.nl in de gaten voor actuele

informatie. In 1567 vestigde het bedrijf zich in Utrecht om in 2020 te verhuizen naar 'The Dutch

Vault' in Houten.

 

Over de Invictus Games Den Haag 2020

Van 16 - 22 april 2020 wordt het Zuiderpark, Den Haag omgevormd tot het Invictus Games

Park. 500 deelnemers uit 20 landen nemen deel aan tien adaptieve sportevenementen,

vergezeld door 1.000 familie en vrienden. De Invictus Games Den Haag 2020 is een

internationaal sportevenement voor gewonde en of geblesseerde (ex)-militairen. De Invictus

Games gebruiken de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en

een breder begrip en respect te genereren voor de mannen en vrouwen die hun land dienen of

hebben gediend. Sinds de inaugurele Invictus Games in 2014 in Londen zijn de Invictus Games

gehouden in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018).



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.

Invictus Games The Hague 2020
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