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Ze bewijzen zichzelf dubbel. Of
driedubbel. De topsporters in de
Groningse documentaire Road to
London 2012 laten zien dat ze
juist door hun handicap pres-
teren als geen ander. "An-
ders was ik nooit zo
ver gekomen."
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ni (26) woont in Parijs. Hij

probeert zich te kwalificeren

voor de Olympische Spelen,

zo goed doet hij het.

Dat is op z’nminst opmerkelijkwantAr-

naud is gehandicapt. Hij is geboren met

een arm die vlak na de elleboog ophoudt.

Hij weet niet beter. Verspringen kan hij als

de beste, ondanks zijn prothese waardoor

hij tijdens de aanloop het evenwicht ont-

beert dat niet-gehandicapte sporters van

nature hebben. Hij zegt: Als ik deze handi-

cap niet gehad had, was ik nooit zo ver ge-

komen. Het heeft me sterker gemaakt.

Hij gebruikt die woorden tegen filmma-

ker Itamar Kool (60) uit Westerwijtwerd

en ontwerpster Helene Wecke (44) uit

Groningen die vijf topsporters op vijf con-

tinenten volgen in aanloop naar de Para-

lympics in Londen. De vijf portretten

moeten leiden tot de documentaire Road
to London 2012.
Zij hebben daartoe de stichting Inversi-

on opgericht, waarvan Tietsjannie Ham-

stra voorzitter is. De film, zegt zij, gaat over

het omkeren van je lot. "Gehandicapten-

sport is een ondergeschoven kindje, wat

diep triest is want die atleten leverenmin-

stens zo’n grote prestatie als gewone top-

sporters. Ze verdienen waardering voor

hun motivatie, voor de ommekeer die ze

hebben gemaakt. Ze hebben hun achter-

stand omgezet in een voorsprong."

Wat beslist niet betekent dat ze zielig

zijn. Allesbehalve, zegt Kool. "Het is niet

mijn missie mijn medemens te helpen. Ik

wil gewoon een film maken, een mooie

film. Road to London is een achtergrond-

verhaal over mensen, over hun professio-

naliteit. Niks zieligs aan! En filmisch zijn

hun levens prachtig!"

Wecke vult aan: "Het zijn vijf interessan-

te verhalen van interessante mensen. Het

wordt geen sportuitzending, geen sport-

film. We kijken mee in hun leven, we zit-

ten als een lieveheersbeestje op hun

schouder."

Nooit eerder is er volgens hen een docu-

mentaire gemaakt over atleten met een

handicap, terwijl hun wilskracht en uit-

houdingsvermogen uitzonderlijk zijn.

Hun verhaal leent zich voor de camera.

De kracht zit ’m volgens Kool en Wecke

niet alleen in hun afzonderlijke levens,

maar ook in de tegenstellingen. JessicaHa-

mill is een spastisch meisje van 19 dat bij

haar ouders woont, in Nieuw Zeeland. Ze

kogelstoot op hoog niveau. Ze traint, in

haar rolstoel, thuis in de achtertuin. Zet

daar tegenover Arnaud die een heel team

om zich heen weet. "Het zijn zulke mooie

contrasten", zegt Kool. "Die dragen bij aan

een boeiende film."

Om een indruk te krijgen van de
documentaire: zie de trailer op
www.inversion2012.org
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