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 10  HOT STORIES 10 HOT STORIES
DEZE WEEK IN HET NIEUWS

INGE HONDEBRINK EN Hélène Wiesenhaan 
(die ook veel voor Grazia werkt) fotograferen al 
jaren paralympische atleten. Nu zijn ze bezig 
met een boek over het DPT, Dutch Parathletics 
Team, en hun weg naar de Paralympische Spelen 
in Rio, van 7 t/m 18 september. Hélène: “In dit 
boek willen wij laten zien wat het inhoudt om 
topsporter te zijn, handicap of niet. Wij maken 
niet de standaard sportbeelden, maar laten  
vooral de emoties en de inspanningen zien, de 
trainingen, het ijsbad, wat er gebeurt na de  
training, wat een topsporter moet laten en wat 
hij/zij ervoor terugkrijgt. Behalen ze wel een 
kwalificatie voor Rio of net niet? De atleten  
die wij volgen, hebben allemaal een A-status  
van het NOC*NSF. Ze zijn fulltime atleet en 
krijgen daar een salaris voor.” De inspirerende 
foto’s geven een intiem kijkje in de opofferingen 
van het Nederlandse paralympische team, dat 
straks ’s lands eer zal verdedigen.  

De fotografen zoeken nog sponsors voor het boek, dat 
rond november klaar zal zijn. Zowel bedrijven als 
particulieren kunnen geld doneren. In ruil voor je 
donatie ontvang je een aantal boeken t.w.v. €49,50. 
Info: helenewiesenhaan@gmail.com. 

De topsporters van het Dutch 
Parathletics Team bereiden zich 
nu voor op de Spelen in Rio. Alle 
emoties en inspanningen worden 
vastgelegd voor het boek Capacity.
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FLEUR JONG (19) verloor 
twee jaar geleden haar beide 
onderbenen en acht vingers 
als gevolg van een bacteriële 
infectie. Ze traint keihard om 
zich te kwalificeren voor Rio 
op de onderdelen sprint, 100 
meter en 200 meter. Tijdens 
het WK in Qatar won ze een 
bronzen medaille op de 200 
meter. Fleur rent op twee 
blades.

LARA BAARS (19) is de eerste 
atleet met dwerggroei die voor 
Nederland zal deelnemen aan de 
Paralympische Spelen op het 
onderdeel kogelstoten (ze doet 
ook aan discus- en speerwerpen). 
Lara won afgelopen oktober zilver 
op de wereldkampioenschappen in 
Qatar en kwalificeerde zich 
daarmee voor Rio. 
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