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b Wat Marieke Vervoort is voor het
rolstoelwheelen, is Cédric Lescut voor
het handigolf. De voormalige tea-
ching pro is de absolute top en bewees
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 eindigen. Maar voor het-
zelfde geld was de 36-jarige Nijvelaar
een nobele onbekende gebleven.

Op 31 augustus 2011 raakte Lescut
betrokken in een motorongeval dat
zijn leven drastisch op zijn kop zette.
“Ik had 37 breuken, verloor mijn rech-
terbeen en 5 liter bloed, om maar een
paar zaken te vermelden”, zegt Cé-
dric. “In de eerste maand gaven de
dokters me slechts tien procent kans
dat ik het zou overleven. En kijk nu, ik
sta hier te genieten van een Coca-Co-
la.”

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

Na tien dagen coma, een maand in-
tensive care, een jaar ziekenhuisver-
blijf en twee jaar revalidatie kwam de 
passie van de golfsport weer 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 overtuiging dat er nog leven
was na zijn ongeval.

“In het begin denk je: wat kan ik
doen? Je gaat door alle psychologische
fases, zoals geshockeerd en depressief
zijn, tot zelfs zelfmoordneigingen. Uit-
eindelijk heb je maar twee keuzes: of-
wel leg je je neer bij de situatie, ofwel
vecht je terug. Ik koos voor het laatste
en vergat zo een pak van mijn proble-
men.”

Golf 

Handigolfer 
Cédric Lescut 
neemt deel aan 
Russian Open met 
Europese wereldtop
Niet Nicolas Colsaerts of Thomas 
Pieters, maar wel Cédric Lescut 
zal op het Russian Open in de 
schijnwerpers staan. De 36jarige 
uit Nijvel kreeg een uitnodiging 
voor het tornooi van de European 
Tour en bewijst zo dat je het ook 
als handigolfer kan maken.

Cédric Lescut: 
vorig jaar 
eerste op de 
Europese 
ranking.
FOTO LUC VERBRUGGEN

 ATLETIEK 

Philip Milanov (24), zilver op het WK
in Peking,  neemt het vanavond op de
Diamond Leaguemeeting in Zürich in
het discuswerpen op tegen kersvers
wereldkampioen Piotr Malachowski.
 (eg)

 KORFBAL 

De zestiende finales van de Beker
van België worden morgen vrijdag 
gespeeld: Ago Aalst - Minerva, Appels
- Leuven, Ganda - Verde, Hoboken
2000 - Riviera, Hoevenen - Vobako,
Joki - Kwik, Kapellen - Borgerhout/
GW, KCBJ - Voorwaarts, KCOC - Flori-
ant, Neerlandia - Sikopi, Rijko - Scal-
dis, RKC - AKC/Luma, Spartacus  -
Meeuwen, Technico - Catba, Temse  -
Putse.(lwi)

 ROEIEN 

Hannes Obreno heeft zich op het WK
in het Franse Aiguebelette geplaatst
voor de halve finales van de skiff.  Aan 
het eind van dit WK liggen voor de 
mannen negen olympische deelname-
tickets klaar, dus was die kwalificatie
een must. De Bruggeling finishte twee-
de na olympisch kampioen Mahe Drys-
dale. Eveline Peleman finishte vijfde in
haar kwartfinale en is uitgeschakeld. 
Tim Brys heeft zich in de lichte skiff 
geplaatst voor de halve finale  in deze 
niet-olympische discipline. (b)

 SCHAATSEN 

 Bart Swings is begonnen aan een
trainingskamp van twee weken in Salt
Lake City. Samen met trainer Jelle
Spruyt heeft de Leuvenaar zich er bij
zijn nieuwe ploeggenoten van Team
Stressless gevoegd.  (b)

 SKEELEREN 

Bondscoach Frank Fiers heeft zeven
Belgen geselecteerd voor het WK, van
15 tot 22 november in het Taiwanese
Kaohsiung: Niels Provoost, Tim Si-
biet,  Sandrine Tas, Anke Vos  en bij de
meisjes A Nymphe Keuleers, Ellen van
de Catsye en Stien Vanhoutte. Bart
Swings focust dan op schaatsen.  (b)

 TENNIS 

Kirsten Flipkens maakt zich zorgen,
nadat zij dinsdagavond geveld werd
door de hitte op de US Open. Het was
haar vorig jaar in dezelfde omstandig-
heden ook al zwart voor de ogen ge-
worden tijdens de Australian Open en
de voorbije lente in Miami. Eens thuis
zal ze zich laten onderzoeken. (b)
Niels Desein (ATP 178) is uitgescha-
keld in de eerste ronde van het Chal-
lengertornooi van Bangkok. De 28-ja-
rige Gentenaar moest buigen voor
Christopher Rungkat (ATP 450). De
Indonesiër haalde het met 6-1, 6-4. (b)

 VOLLEYBAL 

De  Yellow Tigers verloren in Rome
een tweede oefenmatch tegen Italië
met 3-1. Zaterdag staat in Leuven een
fandag op het programma met inter-
land tegen Turkije. (pdk

 ZWEMMEN 

Dieter Dekoninck, in Kazan WK-fina-
list op de 4x200m vrije slag, heeft na
uitvoerig overleg beslist om bij BRA-
BO niet opnieuw onder Ronald Gaas-
tra te gaan trainen. Hij blijft bij de
BRABO-trainers Erwin Verspauwen 
en Maarten De Wilde, die hem succes-
vol naar het WK begeleidden na een
zware schouderoperatie. (b)

Kort

kerd. Uiteindelijk kreeg ik die onver-
wachte uitnodiging. Ik ga er gewoon
van genieten. Of ik nu een score neer-
zet 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 in-
zien.”

Eén grote droom heeft Lescut nog. In
tegenstelling tot de valide sport staat
het handigolf niet op de olympische
kalender.

“Onze drie federaties moeten samen
een sterk dossier indienen. Dan pas
maken we een kans. Ik geloof dat het
zal lukken voor 2020, dan kan ik mo-
gelijk een gouden plak meebrengen
voor België.” 

“Het leven eindigt niet 
met een handicap”

WIELRENNEN 
Mountainbike 
Wereldkampioenschappen in Vallnord (And)
Weg 
Elite 
Ronde van Spanje – Vuelta a España (Spa
2.WT) 12de rit: Escaldes/Engordany – Lleida: 
173 km
Ronde van Alberta (Can2.1) 
1e rit: Grande Prairie (ploegentijdrit 19,6 km)
2e rit:Grande Prairie – Grande Prairie: 171,6 
km
Ronde van Bulgarije (Bul2.2)
Elite m en z/c en beloften 
14.00 Kortemark (WVl): 162,5 km
Elite z/c en beloften 
16.00 Blankenberge (WVl): 70 km
Vrouwen 
Boels Rental Ladies Tour (Ned2.1)
Tour Cycliste Féminin International de 

l’Ardèche (Fra2.2)

ATLETIEK 
Zürich (Zwi), 20u: Diamond League (13e 
manche)

BEACHVOLLEYBAL 
Larnaca (Cyp), EK U20 (m/v): groepsfase 
(matchen 23)
. jongens: Jef Vleugels/Lars Maddens
. meisjes: Leen van Grinsven/Lotte 
Vandendriessche

BILJARTEN 
Guri (ZKo), WK driebanden junioren (m) 
4u/8u/10u: kwalificaties, met Geoffrey 
Dresselaerts

GOLF 
Moskou (Rus), Russian Open (European 
Tour) met Cédric Lescut
PléneufValAndré (Fra), Cordon Golf Open 

(Challenge Tour) met Hugues Joannes & 
Pierre Relecom

KANO/KAJAK 
Garberator Wave (Can), 14u: WK freestyle 
(m/v) met Jakob Hanoulle

MOUNTAINBIKE 
Vallnord (And), WK (m/v): crosscountry 
junioren
15u: met Pierre De Froidmont, Tom Denayer 
& Niels Derveaux

MUURKLIMMEN 
Arco (Ita), WK jeugd/junioren (m/v): 1/2 
finales lead

OMNISPORT 
Brazzaville (Con), Afrikaanse Spelen

ROEIEN 
Aiguebelette (Fra), WK (m/v) 10u00: 1/2 
finales, 15u15: finales para

RUITERSPORT 
Wolvertem, 18u15: CSI5* Brussel

TAFELTENNIS 
Wels (Oos), Oostenrijkse Open
 (ITTF World Tour)

TENNIS 
New York (VSt), 01u/17u: US Open

VOETBAL 
Kwalificaties EK (m), 7e speeldag
. Groep A
20u45: Nederland  IJsland, Tsjechië  
Kazachstan, Turkije  Letland
. Groep B
20u45: België  BosniëHerzeg., Cyprus  
Wales, Israël  Andorra
. Groep H
18u00: Azerbeidzjan  Kroatië, 20u45: 
Bulgarije  Noorwegen, Italië  Malta

 VANDAAG 

“De liefde heeft mij teruggebracht tot
waar ik nu sta. Die van mijn vrouw, ou-
ders, familie en vrienden heeft mij een
kracht gegeven die je niet kan beschrij-
ven. Dit gaat dagelijks nog gewoon
verder. Het is erg om te zeggen dat je je
dat allemaal pas realiseert nadat je zo-
iets vreselijks hebt meegemaakt.”

Missie geslaagd
Nu bekijkt Lescut het leven totaal an-

ders. In zijn visie heeft alles een posi-
tieve zijde, zelfs een slechte slag tij-
dens een ronde is geen ramp. Binnen-
kort 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 Twitter-
berichten hebben de aandacht van de
plaatselijke organisatie aangewak- CHRISTIAN CEUTERICK


