
11 WWW.SPORTWERELD.BE

SEPTEMBER

je dat allemaal pas realiseert
nadat je zoiets vreselijks hebt
meegemaakt.’

Missie geslaagd

Nu bekijkt Lescut het leven
totaal anders. In zijn visie
heeft alles een positieve zijde,
zelfs een slechte slag tijdens
een ronde is geen ramp. Bin-
nenkort krijgt hij wel een
‘grand cru’-moment met zijn
deelname aan het Russian
Open, de Russische manche
op de European Tour. ‘Vele
e-mails, Facebook- en Twit-
ter-berichten hebben de aan-
dacht van de plaatselijke or-
ganisatie aangewakkerd. Uit-
eindelijk kreeg ik die
onverwachte uitnodiging. Ik
ga er gewoon van genieten. Of
ik nu een score neerzet van 65
of 85 slagen speelt totaal geen
rol. Mijn missie is al geslaagd.
Het bewijs dat het leven niet
eindigt met een handicap,
maar dat je nog heel ver kan
geraken, is er. Iedereen met 
een beperking moet dat ook
inzien.’

Eén grote droom heeft Les-
cut nog. In tegenstelling tot
de valide sport staat het han-
digolf niet op de Olympische
kalender. ‘Onze drie federa-
ties moeten samen een sterk
dossier indienen. Dan pas
hebben we kans. Ik geloof dat
het zal lukken voor 2020, dan
kan ik mogelijk een gouden
plak meebrengen voor België.’

GOLF EUROPEAN TOUR RUSSIAN OPEN 

Handigolfer Cédric Lescut 
neemt deel aan Russian Open

‘Het leven eindigt niet 
met een handicap’

Wat Marieke Vervoort is
voor het rolstoelwheelen, is 
Cédric Lescut voor het handi-
golf. De voormalige teaching
pro is de absolute top en be-
wees dat door vorig jaar op de
eerste plek op de ranglijst van
EDGF (European Disabled
Golf Association), zeg maar
Europese ranking van golfers
met een handicap, te eindi-
gen. Maar voor hetzelfde geld
was de 36-jarige Nijvelaar
een nobele onbekende geble-
ven. Op 31 augustus 2011
raakte hij betrokken in een
motorongeval dat zijn leven 
op zijn kop zette. ‘Ik had 37
breuken, verloor mijn rech-
terbeen en 5 liter bloed, om
maar een paar zaken op te
noemen’, zegt Cédric Lescut
over het ongeval. ‘In de eerste
maand gaven de dokters me
maar 10 procent kans dat ik
het zou overleven.’

‘Het ongeval gebeurde omdat
ik mijn evenwicht verloor,
niet omdat ik te snel reed’,
zegt Lescut. ‘Ik reed maar 70
km/u op een weg waar je 90 
mag rijden.’

Na tien dagen coma, een
maand intensive care, een
jaar ziekenhuisverblijf en

twee jaar revalidatie, kwam
de passie van de golfsport te-
rug tot leven. Lescut kreeg
een YouTube-filmpje te zien
van Manuel de Los Santos,
ook een golfer met één been.
Dat sterkte hem in de overtui-
ging dat er nog leven was na
zijn ongeval.

‘In het begin denk je: wat kan
ik doen? Je gaat door alle psy-
chologische fases, zoals ge-
choqueerd en depressief zijn
tot zelfs zelfmoordneigingen.
Uiteindelijk heb je maar twee
opties: ofwel leg je je neer bij
de situatie, ofwel vecht je te-
rug. Ik koos voor het laatste.’

‘De liefde heeft mij terugge-
bracht tot waar ik nu sta. Die
van mijn vrouw, ouders, fami-
lie en vrienden hebben mij
een kracht gegeven die je niet
kan beschrijven. Dit gaat da-
gelijks nog gewoon verder.
Het is erg om te zeggen dat je

Na een motorongeval 

verloor Cédric Lescut zijn 

been. ‘Ik vocht terug, en 

kijk waar ik nu sta.’ Foto: VelLl
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Niet Nicolas Colsaerts of 
Thomas Pieters, maar wel 
Cédric Lescut zal op het 
Russian Open in de 
schijnwerpers staan. De 
36-jarige uit Nijvel kreeg 
een uitnodiging voor het 
tornooi en bewijst zo dat 
je het ook als handigolfer 
kan maken. 

CHRISTIAN CEUTERICK

ritwinst 

uelta-etappe, een 

cols.  Foto: pn
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Wielrennen VueltaBernaudeau vindt
nieuwe sponsor
Europcar-manager Jean-
René Bernaudeau heeft een
nieuwe sponsor gevon-
den. ‘Het is pas officieel 
wanneer de sponsor dat 
wil communiceren’, zegt 

hij in
L’Equipe.
‘Het is een
Franse
sponsor, dat
is alles wat
ik kan zeg-
gen.’ Vol-

gens L’Équipe  is er een 
budget van 5,5 miljoen eu-
ro voor een team van 22 
renners. Eerste aanwinst is
Sylvain Chavanel (foto). 
(jpdv)

UCI bant 
bevoorrading in 
veldrijden

Tijdens de Wereldbeker
veldrijden mogen renners 
geen bidons meer aanne-
men. Vroeger liet de UCI 
ruimte voor bevoorrading 
bij temperaturen boven de
twintig graden, maar die 
tegemoetkoming wordt nu
geschrapt. In de wereldbe-
kercross van Las Vegas (16
september) gaat het verbod
al in.  (jpdv)

Leukemans wint 
Stadsprijs 
Geraardsbergen

De 38-jarige Antwerpe-
naar Bjorn Leukemans 
heeft de 98ste Stadsprijs 
Geraardsbergen, een wed-
strijd over 155 kilometer, 
gewonnen. De renner van 
Wanty-Groupe Gobert fi-
nishte solo, voor teamge-
noot Jérôme Baugnies en 
de Nederlander Coen Ver-
meltfoort. Wanty-Groupe 
Gobert  was de afgelopen 
dagen al succesvol in de GP
Jef Scherens, de Druiven-
koers en de Schaal Sels.  
(blg) 

Weer D’hoore 
in Ladies Tour

Jolien D’hoore heeft ook
de tweede etappe in de 
Boels Rental Ladies Tour 
gewonnen. De renster van 
Wiggle Honda was in de 
straten van Tiel na een rit 
van 104 kilometer de snel-
ste in een massasprint. Ze 
verstevigt haar leidende 
positie in het algemeen 
klassement.   (jpdv)

Kristoff Noorse 
kopman voor 
Richmond

De Noorse bond heeft de
selectie voor het WK in 
Richmond op papier. 
Alexander Kristoff is de 
kopman. Het zeskoppige 
gezelschap bestaat voorts 
uit Edvald Boasson Hagen,
Lars Petter Nordhaug, 
Sven Erik Bystrøm, Vegard
Breen en Vegard Stake 
Laengen. De Luxemburgse
selectie bestaat uit Jempy 
Drucker, Laurent Didier en
Ben Gastauer.    (jpdv)

 Foto: afp
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1. Mikel Landa

(Spa/AST)
138 km in 4u34’54”

2. Fabio Aru (Ita) 1’22"
3. Ian Boswell (VSt) 1’40"
4. Daniel Moreno (Spa) 1’57"
5. Joaquim Rodriguez (Spa) 1’59"

STAND
1. Fabio Aru

(Ita/AST)
2. Joaquim Rodriguez (Spa) 27"
3. Tom Dumoulin (Ned) 30"
4. Rafal Majka (Pol) 1’08"
5. Esteban Chaves (Col) 1’29"

Het incident zorgde 
voor een golf van ver-
ontwaardiging, omdat 
Tinkoff-Saxo in de acht-
ste etappe ook al kop-

man Peter Sagan was 
verloren na een aanrij-
ding met een motor. Ei-
genaar Oleg Tinkov 
dreigde er op Twitter 
mee zijn team uit de 

race terug te trekken. 
‘(mede-organisator) 
ASO betaalt ons geen 
geld en beschadigt onze 
renners!’, fulmineerde 
hij. Renners reageerden 

niet minder verbolgen. 
De Brit Ben Swift richt-
te zich tot de UCI: ‘Het 
wordt belachelijk.’ De 
Duitse sprinter Marcel 
Kittel viseerde renners-
vakbond CPA: ‘Wat 
doen jullie hier aan? Na 
het Sagan-incident was 
er niet een officiële me-
dedeling. Wij verwach-
ten meer van jullie.’

Erg ironisch was het 
dat Tinkoff-Saxo gister-
ochtend in een open 
brief al eisen had ge-
steld aan de Vuelta-or-
ganisatie naar aanlei-
ding van het incident 
met Sagan. Het team gaf 

aan dat het nog geen 
klacht indient, maar eist 
wel excuses van (me-
de-)organisator Unipu-
blic, én een schenking 
aan een goed doel, te 
kiezen door Sagan, ter 
waarde van het prijzen-
geld voor de groene trui 
(11.000 euro). Het team 
wil ook dat de UCI de 
boete van 100 Zwitserse 
Frank (92,2 euro) in-
trekt die Sagan kreeg 
voor ‘imagoschade aan 
het wielrennen’. Tin-
koff-Saxo verwacht bo-
venal maatregelen die 
het motorverkeer veili-
ger maken.  (jpdv)

Tinkov furieus: na Sagan rijdt motor ook Sergio Paulinho omver

Paulinho krijgt medische 

assistentie. Foto: pn

Sergio Paulinho (35) 
ligt uit de Vuelta met 
ernstige verwondin-
gen aan het linker-
been. Hij had zeven-
tien hechtingen no-
dig. Tinkoff-
ploegleider Patxi 
Vila getuigde voor de 
Spaanse televisie dat 
een tv-motor de ren-
ner had aangereden 
tijdens de eerste 
klim van de dag.

nog terug in het peloton, maar
moest definitief lossen op de
Collada de Gallina, de enige col
buiten categorie. Hij hinkte na 
de finish richting ploegbus,
met zichtbare wondes aan de
knie. 

‘Ik kon na de crash alleen
maar op mijn eigen tempo rij-
den’, aldus Froome. ‘Ik heb
veel pijn op dit moment. Het
was aanklampen met alles wat
ik in me had.’ Of Froome van-
daag nog aan de start komt, valt
af te wachten. ‘Ik laat me chec-
ken door de medische staf en
daarna zien we wel’, zo besloot
hij. 

Hoge koorts

Niet veel vrolijker was het
verhaal van Nairo Quintana.
De kwieke Colombiaan leek op
de slotklim plots stil te staan.
Blijkt dat hij al enkele dagen
ziek is, een probleem dat door 
team Movistar angstvallig is
stilgehouden. ‘Gisteren had ik
nog hoge koorts’, aldus Quinta-
na na de finish. 

Het maakt dat Fabio Aru nog
echt wel de grote favoriet is in
deze Vuelta. Zijn voornaamste

tegenstander lijkt op dit mo-
ment Nederlander Tom Du-
moulin, die in zijn grote ‘hoog-
gebergte’-examen wonderbaar-
lijk goed standhield. Hij reed 
voortdurend slim op eigen 
tempo en maakte alleen in de
afdaling van de Collada de la
Gallina een foutje. ‘Het duurde
lang voordat ik mijn regenjack
aan had en op dat moment ont-
stond er voor mij een gat’, zo
zegt hij. ‘Zo verloor ik even de
aansluiting met de favorieten
voor me. Dat was een fout en
de achtervolging kostte
me veel energie.’

Dumoulin verloor
1’37’’ op Aru en zakt in
het klassement naar de
derde plaats. Toch lijkt
hij meer dan Joaquim
Rodriguez de voornaam-
ste uitdager van Aru, ge-
zien de lange tijdrit van
38,7 kilometer volgende
week woensdag. ‘Ik ben
de rode trui kwijt’, be-
sluit Dumoulin, ‘maar dat
is normaal op een dag als
vandaag. Ik ben nog
steeds blij met mijn vorm 
en mijn positie in het al-
gemeen klassement.’ 

van Parijs – Froome, Quintana,
Valverde – collectief door het
ijs zakte. 

Alleen klopt dat allemaal niet.
Eerst en vooral: de als episch
aangekondigde rit – vanaf kilo-
meter nul op televisie – stelde
alleen het uithoudingsvermo-
gen van de kijker op de proef.
De eerste col – Collada de
Beixalis – liet nog het beste
vermoeden, maar eens de vroe-
ge vlucht was gevormd, ging de
race tot aan de slothelling hele-
maal op slot. 

Pech

Dat het tussen de topfavorie-
ten alsnog tot gigantische tijds-
verschillen kwam, had niks te
maken met het parcours, wel
met pech. Chris Froome kwam
ten val in de allereerste kilo-
meters. Hij stond een tijd naast
de fiets, zocht medische bij-
stand op en vloekte in het Itali-
aans in het zicht van de came-
ra: Porco Dio! Froome kwam

Andorra heeft het klassement
van de Vuelta door elkaar ge-
schud, precies zoals dat te ver-
wachten was na een rit met zes
opeenvolgende cols. Wie louter
kijkt naar de tijdsverschillen,
kan vermoeden dat de etappe
naar Cortals d’Encamp zijn
faam ‘als lastigste in de ge-
schiedenis van de Vuelta’ hele-
maal heeft ingelost. Met Mikel 
Landa als ritwinnaar, Fabio
Aru als nieuwe leider en monu-
mentaal tijdsverlies voor zowel
Chris Froome (8’41’’) als Nairo
Quintana (4’19’’) lijken grote
conclusies op zijn plaats. Je 
zou kunnen zeggen dat het be-
wijs definitief geleverd is dat
de Tour onverenigbaar is met
de Vuelta, nu het hele podium

DE PUTSCH VAN 
Fabio Aru is de grote winnaar van ‘de zwaarste 
Vuelta-etappe aller tijden’. Hij pakte meer dan 
vier minuten op Nairo Quintana en meer dan 
acht minuten op Chris Froome. Een topspekta-
kel? Allerminst. Froome blesseerde zich aan de 
knie, Quintana is ziek. De Vuelta gaat nu tussen 
de Italiaan Aru, de Spanjaard Rodriguez én die 
wonderbaarlijke Nederlander Dumoulin. 

,, CHRIS FROOME

 

Ik weet niet of ik 
nog aan de start kom. 
Ik ga me medisch 
laten checken en 
dan zien we wel

JAN-PIETER DE VLIEGER

Mikel Landa ritwinnaar in 
‘zwaarste Vuelta-etappe ooit’

Fabio Aru wordt nieuwe
leider in het klassement

Froome 
na 8 

Chris Froome kwam ten val in de 

allereerste kilometers. Hij kwam 

nog terug maar moest lossen op 

de Collada de Gallina.  Foto: pn
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je dat allemaal pas realiseert
nadat je zoiets vreselijks hebt
meegemaakt.’

Missie geslaagd

Nu bekijkt Lescut het leven
totaal anders. In zijn visie
heeft alles een positieve zijde,
zelfs een slechte slag tijdens
een ronde is geen ramp. Bin-
nenkort krijgt hij wel een
‘grand cru’-moment met zijn
deelname aan het Russian
Open, de Russische manche
op de European Tour. ‘Vele
e-mails, Facebook- en Twit-
ter-berichten hebben de aan-
dacht van de plaatselijke or-
ganisatie aangewakkerd. Uit-
eindelijk kreeg ik die
onverwachte uitnodiging. Ik
ga er gewoon van genieten. Of
ik nu een score neerzet van 65
of 85 slagen speelt totaal geen
rol. Mijn missie is al geslaagd.
Het bewijs dat het leven niet
eindigt met een handicap,
maar dat je nog heel ver kan
geraken, is er. Iedereen met 
een beperking moet dat ook
inzien.’

Eén grote droom heeft Les-
cut nog. In tegenstelling tot
de valide sport staat het han-
digolf niet op de Olympische
kalender. ‘Onze drie federa-
ties moeten samen een sterk
dossier indienen. Dan pas
hebben we kans. Ik geloof dat
het zal lukken voor 2020, dan
kan ik mogelijk een gouden
plak meebrengen voor België.’

GOLF EUROPEAN TOUR RUSSIAN OPEN 

Handigolfer Cédric Lescut 
neemt deel aan Russian Open

‘Het leven eindigt niet 
met een handicap’

Wat Marieke Vervoort is
voor het rolstoelwheelen, is 
Cédric Lescut voor het handi-
golf. De voormalige teaching
pro is de absolute top en be-
wees dat door vorig jaar op de
eerste plek op de ranglijst van
EDGF (European Disabled
Golf Association), zeg maar
Europese ranking van golfers
met een handicap, te eindi-
gen. Maar voor hetzelfde geld
was de 36-jarige Nijvelaar
een nobele onbekende geble-
ven. Op 31 augustus 2011
raakte hij betrokken in een
motorongeval dat zijn leven 
op zijn kop zette. ‘Ik had 37
breuken, verloor mijn rech-
terbeen en 5 liter bloed, om
maar een paar zaken op te
noemen’, zegt Cédric Lescut
over het ongeval. ‘In de eerste
maand gaven de dokters me
maar 10 procent kans dat ik
het zou overleven.’

‘Het ongeval gebeurde omdat
ik mijn evenwicht verloor,
niet omdat ik te snel reed’,
zegt Lescut. ‘Ik reed maar 70
km/u op een weg waar je 90 
mag rijden.’

Na tien dagen coma, een
maand intensive care, een
jaar ziekenhuisverblijf en

twee jaar revalidatie, kwam
de passie van de golfsport te-
rug tot leven. Lescut kreeg
een YouTube-filmpje te zien
van Manuel de Los Santos,
ook een golfer met één been.
Dat sterkte hem in de overtui-
ging dat er nog leven was na
zijn ongeval.

‘In het begin denk je: wat kan
ik doen? Je gaat door alle psy-
chologische fases, zoals ge-
choqueerd en depressief zijn
tot zelfs zelfmoordneigingen.
Uiteindelijk heb je maar twee
opties: ofwel leg je je neer bij
de situatie, ofwel vecht je te-
rug. Ik koos voor het laatste.’

‘De liefde heeft mij terugge-
bracht tot waar ik nu sta. Die
van mijn vrouw, ouders, fami-
lie en vrienden hebben mij
een kracht gegeven die je niet
kan beschrijven. Dit gaat da-
gelijks nog gewoon verder.
Het is erg om te zeggen dat je

Na een motorongeval 

verloor Cédric Lescut zijn 

been. ‘Ik vocht terug, en 

kijk waar ik nu sta.’ Foto: Vel

Met een vroeg colletje – Coll
de Bóixols – is dit nog eens
een niet te missen kans voor
de sprinters. In 2010 zat pre-
cies dezelfde etappe in de 
Vuelta en toen won Mark Ca-
vendish. Veel snelle mannen
hebben de Vuelta ondertus-
sen verlaten: Peter Sagan, Na-
cer Bouhanni en Caleb Ewan 
bijvoorbeeld. John Degenkolb
is daarom toch de favoriet,
ook al verloor hij eerder van
Sbaragli en heeft zijn team er
een zware dag opzitten waar-
in het de rode leiderstrui van
Tom Dumoulin verdedigde.
(jpdv)

RIT 12  Escaldes-Engordany. Andorra - Lleida
173 km
donderdag
3 september
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RIT VANDAAG 

Eindelijk Degenkolb? 

Niet Nicolas Colsaerts of 
Thomas Pieters, maar wel 
Cédric Lescut zal op het 
Russian Open in de 
schijnwerpers staan. De 
36-jarige uit Nijvel kreeg 
een uitnodiging voor het 
tornooi en bewijst zo dat 
je het ook als handigolfer 
kan maken. 

CHRISTIAN CEUTERICK

N ASTANA

Mikel Landa ging met de ritwinst 

lopen in de elfde Vuelta-etappe, een 

rit met zes opeenvolgende cols.  Foto: pn

Froome overweegt opgave
na 8 minuten tijdverlies

Zieke Quintana zakt naar
negende plaats

Fabio Aru mocht 

de rode leiderstrui 

aantrekken. Foto: afp


