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Nieuwsanalyse 

De Volkskrant, 19 december 2008: Alleen sporters maken geen  
onderscheid meer
De XIIIe Paralympische Zomerspelen 2008 vonden plaats in Beijing, de hoofdstad van de Volks-
republiek China van 6 tot en met 17 september. De journalist blikt terug en vooruit en duidt 
de gebeurtenis.
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Alleen sporters maken
geen onderscheid meer
Analyse
Paralympische Spelen
De aandacht voor de Spelen
voor gehandicapte topsporters
groeit. Toch brengen ze nog
geen wereldsterren voort.

PEKING Maarten van der Weijden
overwon kanker en werd een held,
toen hij vorige maand olympisch
zwemkampioen werd. Ronald
Vink, net zo Noord-Hollands als
Van der Weijden, overwon kanker
en bleef anoniem, toen hij in Pe-
king net naast het erepodium van
het rolstoeltennis belandde. Vink
werd vierde in het enkelspel van
de Paralympische Spelen.

Het grote verschil tussen de
twee karaktervolle sportmensen is
dat Van der Weijden bloedkanker
in zijn lijf had en na volledig her-
stel aan wedstrijden voor valide
zwemmers kon blijven deelne-
men. Zijn handicap, de ergst mo-
gelijke ziekte in het lijf, was on-
z i c h t b a a r.

Vink leed als 18-jarige jongen aan
botkanker en verloor zijn been. Hij
belandde in een rolstoel, maar zijn
sportieve instelling bracht hem
aan de top van het rolstoeltennis.

Zie daar het verschil in beleving
tussen Olympische en de Paralym-
pische Spelen. Sporters zelf zullen
geen onderscheid maken. Zij strij-
den op hun eigen podium om de
hoogste eer – betaald dan wel on-
betaald, met veel camera’s of geen
media langs de lijn.

De buitenwereld maakt wel ver-

schil. De Amerikaanse tv-zender
NBC maakte het bont in Peking. Bij
de Olympische Spelen had de Ame-
rikaanse omroep 2700 man perso-
neel. Bij de Paralympics, twee we-
ken later, stuurde NBC vijf man.
Het is de wet van de kijkcijfers, zeg-
gen de tv-makers.

Bij het IBC, het internationale
omroepcentrum op het Olympi-
sche Park, was het tijdens de Para-
lympics uitgestorven. Toch was
het er drukker dan vier jaar eerder,
zeiden de optimisten. Phil Craven,
de voorzitter van de paralympi-
sche organisatie, zei bij de sluiting
dat er 5500 mediamensen waren
geweest. Hij prees de beeldregi-
stratie. Maar wie zond al die prach-
tig gemaakte beelden uit?

De Paralympische Spelen, het
hoogste sportplatform voor ge-
handicapten, maakt vorderingen.
Vanuit de pure anonimiteit – wie
kan zich Arnhem 1980 nog herin-
neren? – is het doorgedrongen tot
het publieke besef.

Over vier jaar in Londen zal er
opnieuw meer aandacht zijn, want
Groot-Brittannië is een land dat
grote aandacht schenkt aan sport
voor gehandicapten. Het land in-
vesteert bovendien in enkele gese-
lecteerde onderdelen, waarin top-
resultaten te halen zijn. Zo eindig-
den de Britten als tweede in het
medailleklassement.

China deed wat het beloofde.
Het won de Paralympische Spelen
(met 211 medailles), zoals het eer-
der ook al de olympische hegemo-
nie (100 medailles) naar zich toe
trok. Maar het land deed nog meer.
De regering had beloofd de slogan
‘twee Spelen, één schittering’ waar
te maken. De accommodaties ble-
ven beschikbaar voor de paralym-
pische helden. De tribunes werden
gevuld.

De Waterkubus deed weer ma-
gisch aan zoals in de dagen van Mi-
chael Phelps, de man van acht gou-
den medailles. Het Vogelnest had
opnieuw de grandeur uit de week
dat Bolt aan de macht was. Tijdens
paralympische competitie werden
279 wereldrecords verbeterd. Over
stijgend niveau gesproken.

Iedereen had het in Peking over
Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaan
die zonder onderbenen de 100,
200 en 400 meter won. Hij trok de
aandacht door zijn poging ook bij
de Olympische Spelen een start-
nummer te verkrijgen.

Er waren meer ambassadeurs.
Pistorius’ landgenote Natalie du
Toit zwom eerst op de echte Spelen
en won na twee weken pauze vijf
keer paralympisch goud. Zij mist
een onderbeen. De Poolse tafelten-
nisser Natalia Partyka heeft een
misvormde arm, zonder hand. Zij
speelde ook op beide toernooien.

Erin Popovich verzamelde net
zoveel gouden medailles als colle-
ga-zwemmer Phelps: 14 (uit 3 Spe-
len). Phelps ontmoette haar en
prees haar zwemtalent. Maar wie
kent na deze Paralympische Spe-
len Erin Popovich?
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De Waterkubus deed
weer magisch aan zoals
in de dagen van Phelps


