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HUWELIJKSAANZOEK: LASSE JAKOBSEN
EN KARINA CRONBORG

Hoe mooi het deze week ook nog gaat worden, mooier dan deze zondag zal het niet zijn.

Misschien wel nooit meer. De Deense Invictus Games-deelnemer Lasse Jakobsen en zijn

vriendin Karina Cronborg zijn het erover eens. “Dit is echt het summum’’, zegt Karina, terwijl ze

naar de ring aan haar vinger kijkt. “Ik had dit niet durven dromen.”

Lasse Jakobsen had het in aanloop naar de Invictus Games al bedacht. Hij zou Karina in Den

Haag ten huwelijk vragen. “Want zij is de enige die met mij overweg kan. Zij begrijpt me, weet

dat mijn PTSS me in de weg kan zitten en dat dat er af en toe uit moet.” Het koppel is het

levende bewijs dat voor militairen de inbreng van Family & Friends erg belangrijk is. Begrip

voor hun situatie is belangrijk op weg naar herstel.
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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.

Een jaar hebben ze een relatie. Maar ook voor Karina was het allang duidelijk. “We begrijpen

elkaar helemaal. Ik had al meteen geen enkele twijfel. Sterker, ik heb hem al een paar keer

gevraagd wanneer-ie me nou zou vragen. Dat dat hier ging gebeuren had ik echt niet verwacht.”

Er kwamen aan de rand van het volleybalveld veel emoties los. Deelnemers uit andere landen

kwamen direct met felicitaties, het koppel werd ‘door de hele wereld’ gefotografeerd. Een klein

uurtje na zijn zitvolleybalwedstrijd staat Lasse ook ons te woord. Net ervoor heeft de NOS hem

al geïnterviewd. Over zijn huwelijksverzoek én zijn tatoeages. Lasse is één van de deelnemers

aan de Invictus Games die meewerkte aan de serie verhalen die we daar over maakten.

Zaterdag al deed Lasse mee aan de Land Rover Driving Challenge, later in de week komt hij nog

in actie bij het roeien. Met zijn zes collega’s uit de Deense ploeg kon hij geen compleet team

voor het zitvolleybal formeren. En dus vormt hij een mix team, Unconquered in de Invictus-

termen, met enkele Britten en Australiërs. Lasse: “Dat is eigenlijk precies waarvoor ik

hiernaartoe ben gekomen, om collega’s, lotgenoten ook, uit andere landen te ontmoeten. Het is

heel fijn om met ze over hun situatie te praten, over wat zij allemaal zijn tegengekomen en hoe

ze daar mee om gaan. Dat we nu samen een team vormen is juist zo mooi, dan hoef je al niet

meer op zoek naar gesprekspartners.”

Lasse en Karina kijken een dag later trouwens met heel veel genoegen terug op de

openingsceremonie. “Daar waren we erg van onder de indruk. Vooral de entree van en bijval

voor de Oekraïense ploeg greep me erg aan”, legt Lasse uit. “De meesten van ons hier zijn één of

meerdere keren naar een oorlogsgebied geweest. Maar, wel in de wetenschap dat je daarna weer

naar je veilige huis gaat. Voor hun is het juist thuis onveilig, dat is echt vreselijk.”



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.

Invictus Games The Hague 2020
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