Paralympics 1996
We kondigden het reeds aan in ons aprilnummer '96: Alex Hermans werd weerom
geselecteerd voor de Paralympics die dit
jaar doorgingen in Atlanta.
Niettegenstaande nog te veel mensen de
Paralympische Spelen minderwaardig achten ten opzichte van de Olympische Spelen,
zijn er toch kranten, verenigingen en anderen die blijven strijden om daar verandering
in te brengen.
Wij zijn dan ook heel fier te mogen aankondigen dat Alex niet minder dan de
ZILVEREN MEDAILLE voor kogelstoten mee
naar huis bracht.
Bovendien behaalde hij ook nog de vierde
plaats in het discuswerpen.
Enkele jaren geleden hadden we met Alex
Hermans een uitgebreid gesprek en daarin
kwamen ook zijn talrijke prestaties aan bod.
Toch willen we hier nogmaals vermelden dat
Alex sinds 1980 Belgisch kampioen is en elk
jaar goud haalde voor kogelstoten en discuswerpen. Hij won ook goud voor kogelstoten
op de Europese kampioenschappen in '81
en '85. Alex werd wereldkampioen kogelstoten in 1982, '86, '90 en '94 en mogen
we daarbij speciaal vermelden dat onze
collega wereldrekordhouder 100 x 100
meter aflossing werd. Hij liep als laatste en
als enige minder-valide in een tijd van
1 9'37"32/100 en kreeg de eer opgenomen te worden in Guiness Book of World
Records.
Hij nam reeds vijfmaal deel aan de Paralympics en behaalde vier keer een gouden
medaille voor kogelstoten. Dit jaar strandde
hij op slechts 1 cm van de overwinning
(13m74cm), maar bracht ons toch een zilveren medaille mee. Dit houdt nog een hoopvolle belofte in voor de volgende jaren, want
je moet weten dat Alex thuis een persoonlijk
rekord kogelstoten heeft behaald van
1 4m37cm.
Als Alex met zijn hoofd hoog in de wolken
loopt, dan is dat enkel aan de natuur te
wijten. Hij loopt zeker niet te koop met zijn
prestaties en het waren dan ook zijn naaste
collega's van het kantoor te Antwerpen die
erop stonden dat hij op een passende wijze
werd onthaald.
Een donkere gang tussen de archiefzalen
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werd omgetoverd'tot een aangenaam ogende welkomsthal : de slingers werden met
smaak aangebracht en links en rechts hing
men de krantenartikels op die de voorbije
dagen i.v.m. Alex en de andere sportmensen
werden gepubliceerd afgewisseld met kalenders van Sunrise Medical, de sponsor achter
de Paralympics. Ze hadden zich duidelijk
heel wat inspanning getroost. Achteraan in
het zaaltje prijkte de slogan : "Triumph of the
human spirit" : ze waren er zelfs in geslaagd
de echte vlag met logo van de Paralympics
te bemachtigen.
Onder de talrijke genodigden zagen we zijn
ouders en de vriendin van Alex. Men had er
ook aan gedacht om de Heer Directeur C.
Inghels te vragen samen met de Antwerpse
communicatieambtenaar A. Jungbluth. Men
had er zelfs voor gezorgd dat er een fotograaf van De Gazet Van Antwerpen aanwezig was. Ze hadden niets aan het toeval over
gelaten en het feest begon met de volgende
speech
"Buiten ons feestvarken zijn er vandaag nog
enkele andere mensen in ons midden die
ook hun steentje hebben bijgedragen tot de
uitzonderlijke prestaties van Alex.
Daarom heet ik in naam van alle aanwezigen de ouders en de vriendin van Alex hartelijk welkom.
Wie we ook hartelijk welkom wilden heten,
was niemand minder dan de man die Alex
kneedde tot wat hij nu geworden is, nl. zijn
trainer de Heer Jos Van Engeland. Spijtig
genoeg heeft hij in laatste instantie moeten
afbellen.
Er werd mij gevraagd om het kort te houden,
want anders wordt het bier warm.
Toch zijn er enkele zaken die ik kwijt moet.
Iedere topsporter moet een egoïst zijn, een
persoon uit één stuk die enkel gericht is op

prestaties en dit door onnoemelijk vele uren
te trainen.
Maar aan de hand van foto's en getuigenissen hebben we nogmaals kunnen vaststellen
dat Alex zeer sociaal ingesteld is. Hij vertoeft
graag in gezelschap en het liefst in schoon
dan nog wel.
Enkel in de tweestrijd met een kogel, een
discus of een speer sluit hij zich af van de
buitenwereld, dan alleen telt de afstand.
Wie immers het verste gooit die wint.
Velen onder ons hebben met spanning in de
media gevolgd, hoe hij het er deze keer zou
vanaf brengen. Het resultaat kennen we,
maar Alex heeft nog vele glansprestaties op
zijn actief.
Een overzicht :
Een gedetailleerde lijst hangt hier her en der
aan de muur. Ik beperk mij dan enkel om de
behaalde medailles die hij behaalde op
Belgische kampioenschappen, open buitenlandse kampioenschappen, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen
en paralympics te vermelden, en dit in de
discipline kogelstoten, discuswerpen, verspringen en 100m.
2 x brons
3 x zilver
62 x goud
Er zijn weinig atleten die een dergelijke
waslijst van medailles kunnen voorleggen.
Tot zover de prestaties van Alex.
Alex we weten dat U graag uw bibliotheek
wil uitbreiden met enkele boeken over de
paralympics. We hebben deze boeken niet
kunnen vinden, omdat de laatste nieuwe
uitgave pas in januari te verkrijgen is.
Daarom werd het een boekenbon, zodat U
deze boeken in januari zelf kan aanschaffen.
Alex proficiat en doe zo verder."
Bovendien werd Alex ook nog letterlijk in de
bloemetjes gezet door zijn collega's en kon
het feest beginnen.
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