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DEELNEMER: KERRIE TESSIER

‘Dit is een kans voor mij om mentaal en fysiek sterker te worden’

Kerrie Tessier van Team Australia neemt tijdens deze Invictus Games deel aan maar liefst vijf

verschillende sporten. “Dit is een kans voor mij om mentaal en fysiek sterker te worden”, geeft

zij als haar belangrijkste motivatie om aan het evenement mee te doen.

De verwondingen die Kerrie tijdens haar diensttijd opliep, leidde in 2016 tot een ontslag op

medische grond. Al vrij snel na dit ontslag startte zij met een medicijnenstudie aan de

universiteit. Zonder dat zij alle gebeurtenissen een plek had kunnen geven.

⏲
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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

Dat realiseerde zij zich pas goed toen zij in 2018 op televisie fragmenten zag van de Invictus

Games die op dat moment in Sydney werden gehouden. “Ik werd zo geïnspireerd door de

atleten. Zij waren allemaal zo gelukkig”, blikt zij terug op dat moment. “Het gaf mij heel veel

energie. Op dat moment realiseerde ik mij dat deelname aan deze spelen voor mij een mooie

kans zou zijn.”

Nu vier jaar later komt Kerrie bij meerdere sporten in actie. Voor haar en haar teamgenoten

bleef het overigens tot het laatste moment nog spannend of zij als gevolg van de pandemie wel

naar Den Haag konden afreizen. ‘Helaas testte een van mijn mede-atleten positief en moest hij

aanvankelijk achterblijven. Maar hij zit nu in het vliegtuig en neemt vanaf morgen alsnog deel.”

Hoewel de Invictus Games nog maar net zijn gestart en Kerrie nog maar aan enkele wedstrijden

heeft deelgenomen, is zij onder de indruk van wat ze tot nog toe heeft gezien. “Bij de

openingsceremonie zaterdagavond zaten wij net achter Team Oekraïne. Het was zo

indrukwekkend om te zien dat alle landen hun steun betuigden. Dat was echt een mooi

moment.”



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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