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interview.
Belgische paralympiërsmaken zich op voor hun Spelen in Rio

Woensdag beginnen de Paralympische Spelen, met wielrenner
Diederick Schelfhout (30) en zwemmer Sven Decaesstecker
(31). De een liep ooit zware brandwonden op, de ander mist
een onderbeen. ‘Weinig media-aandacht? Ach, zolang we maar
niet te vaak in de rubriek human interest staan.’

HANS VANDEWEGHE

e Paralympische Spelen is de officiële
benaming voor het mondiale toer-
nooi voor atleten met een beperking
dat begint op woensdag 7 september
en eindigt op zondag 18 september, in
Rio, op dezelfde locaties als de Olym-
pische Spelen voor valide atleten.

Bij de vorige editie in Londen had
de Belgische delegatie geen klagen
over de belangstelling. Er was niet
alleen de mediagenieke knuffelbeer
Marieke Vervoort, die de helft van alle
aandacht opzoog, maar ook medailles

won. Daarnaast was er nog handbiker Wim
Decleir, die in een mediastorm terechtkwam toen
zijn vriendin werd vermoord door haar man,
nadat ze haar affaire met Decleir had opgebiecht.

Decleir won ook medailles, maar is er niet
meer bij, Marieke Vervoort in extremis wel.

2012, dat was Londen, een stad zowat om de
hoek. Rio de Janeiro is voor de armlastige media
een ander paar dure mouwen. Een verre trip, in
een ongunstige tijdzone, buiten de vakantie: de
Paralympics van Rio worden een heel-ver-van-
ons-bedshow.
DeMorgen kruiste onderweg naar huis van Rio

twee atleten met medaillekansen en ging zitten
voor een babbel met zwemmer Sven Decaes-
stecker (31), die voor de vierde keer deelneemt en
tijdens de openingsceremonie de vlag zal dragen,
en wielrenner Diederick Schelfhout (30), die als
allerlaatste werd toegevoegd na het startverbod
van de Russische ploeg.

Decaesstecker is een S10 (zie kader). Hij mist

D
C3, S10, T13
Paralympische sporters
worden ingedeeld in
categorieën, naarge-
lang de aard en de
ernst van de beperking.
Dat levert bij elke spor-
ter een letter-cijfer-
combinatie op. Letters
staan voor de sporttak,
cijfers voor de aard van
de beperking. Zo heb je
in de atletiek een
T-klasse (track) en een
F-klasse (field). T11, T12
en T13 staat voor blin-
de en slechtziende
baan-paratleten. Een
T11 is volledig blind,
een T13 slechtziend.
T42 tot T46 staat voor
geamputeerden, waar-
bij voor een T42 de
impact het grootst is.
De T51’ers tot en met
de T54’ers sporten in
een rolstoel of wheeler.
Diederick Schelfhout
is een C3, een coureur
op een gewone fiets
(de ‘driewielers’ krijgen
een T), met beperking
aan armen, benen of
romp. Hoe lager het
cijfer (hier van 1 tot 5),
hoe groter de invloed
van de beperking.
Sven Decaesstecker is
een S10. De S staat
voor vrije, rug- en
vlinderslag. Hoe lager
het cijfer (de motori-
sche handicaps gaan
van 1 tot 10), hoe
zwaarder de impact.

‘De ‘wat als’-vraag stellen?
Dat is zinloos’

een onderbeen nadat op zijn 10de botkanker werd
vastgesteld. Schelfhout is een C3. Hij heeft tal van
beperkingen ten gevolge van een motorongeval
op zijn 22ste, waarbij zijn lichaam zwaar werd
verbrand en waarna zestig operaties volgden.

Heren, voor ik aande soul searchingbegin,wat
zijn jullie sportieveambities?
Sven Decaesstecker: “Mijzelf verbeteren en
Belgische records zwemmen. Of dat volstaat voor
medailles, zie ik daar wel.”

Diederick Schelfhout: “Ik ben pas laat gewaar-
schuwd dat er toch een kans was dat ik zou wor-
den opgevist. Ik zat al met mijn gedachten bij het
WK later op het jaar en ik reed een beetje met de
mountainbike, toen ik ineens moest omschakelen.

“Blij? Ja, heel blij, nadat ik eerst ontgoocheld
was dat ik er niet bij was. Ik had er vier jaar alles
aan gedaan en dan beslist zo’n commissie dat ik
niet mag gaan.”

Zijn ergeen internationale criteria inde
paralympische sport?
Schelfhout: “Jawel, maar dan is er nog een commis-
sie van het Belgian Paralympic Committee, dat
bepaalt wie de Belgische startbewijzen krijgt. Ik had
pech dat mijn WK op de baan niet zo goed was,
daarna ben ik ook nog gevallen en heb ik mijn sleu-
telbeen gebroken. En op de selectiewedstrijd in
Oostende, die door Kris Bosmans werd gewonnen,
mocht ik niet achter hem aan rijden.

“Het ergst vond ik hun conclusie dat ik op de
wielerbaan weinig kon gaan doen, terwijl ik vice-
wereldkampioen en Europees recordhouder ben.
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► Diederick
Schelfhout (l.)
en Sven
Decaesstecker:
‘Is onze beper-
king echt een
beperking?’
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Dat is nu allemaalwel vergeten,maar heel
even zag ik vier jaar hardwerkenniet beloond. Ik
rijd op de baande kilometer en de achtervolging,
en opdewegde tijdrit en dewegrit.”

Decaesstecker: “Ik zwemde 200meterwissel-
slag en de 400meter vrije slag. Ikwasmeteen bij
de zwemmers diewerden geselecteerd,maar ik
begrijp de ergernis vanDiederick.Het gaat om
een commissie die alle sporten beoordeelt en dat
maakt het complex. Als parasporterwil je dit niet
missen.”

Jullie zijn allebei bewust als valide sporter
ineens een, euh, hoe-moeten-we-dat-nu-
weer-zeggen-sportergeworden?Wathoren
jullie het liefst?
Decaesstecker: “Ik stoormij nergens aan.Handi-
capmag.Atleetmet een beperking is hetmooi-
ste.”

Schelfhout: “Is het echt een beperking?Onze
ambitie is omde kloof tussen ons enhet valide
milieu zo kleinmogelijk temaken en te tonendat
weheel sterke sporters zijn.”

Bij eenonderbeendat jemist, kan ikmij
debeperkingbij zwemmenvoorstellen.
Bij brandwondenenfietsenalminder.
Decaesstecker: “Mijn nadeel is duidelijk: start en
keerpunten zijnminder goed ende stuwing in het
water door de benen is ookminder,want ik zwem
zonder prothese. Ik droomnooit van twee volle-
dige benen en ik antwoord ookniet graag opde
vraag ‘wat als?’.Maar ik kanmijwel iets voorstel-
len bijwatRyanLochte (Amerikaans valide top-
zwemmer, red.)moet voelen bij zijn onderwater-
fase van vijftienmeter,wantmet vinnen kan ik
hetwel, dus ikweetwat het is. Het is niet verbo-
den te denkenwat het zou zijn geweest als valide
atleet,maar het is zinloos.”

Schelfhout: “Ik heb datmijzelfmoeten afleren.
Ikwas al 22 toen ik in 2008dat ongeval kreeg; ik
hadnet een stagecontract als prof vast,maar dat
ging niet door. Tijdensmijn eerste jaar als parat-
leet in 2012 heb ik vaak vergelekenhoe ik koerste
en trainde voor ennamijn ongeval.Mentaalwas
dat heel zwaar.

“Ik had ook brandwonden in de vierde graad,
watwil zeggendatmijn huid verkleefdwas aan
de spieren enpezen.Dat beperkt demobiliteit
enorm.Daarnaast had ik twee zware zenuwlet-
sels door dat ongeval.Mijn hele linkerkantwas
geraakt enmijn beenhing alleennog aanmijn
lichaammet huid.Het gevolg van al die trauma’s
is dat ik inmijn linkerbeenmaar een kwart van
de kracht heb van rechts. Mijn linkerarm is ook
niet volledig functioneel.”

Jullie sporten ineenclassificatiesysteem,wat
mensenmeteen totaal verschillendebeper-
king inééncompetitieklasseonderbrengt.
Decaesstecker: “Ik zwemmetmensendiewel
twee benenhebben,maar die door een andere
beperking evenveel nadeel ondervinden endus in
mijn klasse S10 terechtkomen. Ik ga ervanuit dat
dit een eerlijk systeem is,maar er zijn aanwijzin-
gen dat dat niet zo is.

“Inmijn klasse zijn er een paar jaar geleden
ineens tweeOekraïners bijgekomendie vroeger
zwommen in denationale ploeg bij de validen. Nu
is er zelfs nog eenderde. En ik zeg niet dat ze niks
zijn tegengekomen enniet gehandicapt zouden
zijn,maar in eigen land zwemmen ze 2.04 opde

200wisselslag en opdeEuropese kampioen-
schappen zwemmen ze dan 2.15.Wehebbendat
gemeld en gevraagd te onderzoeken,maar de
internationale bond staatmachteloos. Enwij
kunnennietwetenwat hen scheelt, want dat
behoort tot hetmedisch geheim.”

Schelfhout: “Je classificatiewordt bepaald door
eennationale en internationale jury. Ik denk dat
je het spel vuil kunt spelen.Het is zoals doping,
het zal altijd blijven bestaan.”

Decaesstecker: “Het classificatiesysteem
dateert van 1992 enwerd ondertussenwelwat bij-
gestuurd,maar het is tijd voor eenherziening.”

Wijbegrijpenerniks van.Hetpublieknog
minder.
Schelfhout: “Als je naar onze kilometer op de
baan komt kijken, danwint niet noodzakelijk de
snelste.Wij rijdenmet de categorieënC1, C2 enC3
samen.Onze tijd blijft staan endie vandeC1 enC2
krijgen een coëfficiënt,waardoor het voor ons
heelmoeilijk is om tewinnen opdat nummer.
Omgekeerdwinnenmeestal de C3’s op deweg of
in de tijdrit en is het voor deC1 enC2nagenoeg
onmogelijk omons te kloppen.”

Decaesstecker: “Het is erg verwarrend. Erwor-
den vijf verschillende 100meters vrije slag ge-
zwommen, gelukkig op verschillende dagen,
maar ze zijn erwel. En inmijn categorie staan er
atletenmet één been ophet blok naast atleten
met twee benen.Dan krijg ik sms’jes: hetwas niet
eerlijk, hè,want jij was de enigemet één been.

“Duidelijkheid zul jemaar krijgen als je voor
bepaalde sporten dehandicaps beperkt: zoals
voor rolstoelrugby, dat alleen dwarslaesies
toelaat. Je zultmoeten komen tot bijvoorbeeld
zwemmenalleen voorwie in een rolstoel zit, en
fietsen enkel voor prothesen,maar dan sluit je
heelwatmensenuit.”

MarcHerremanswildedemensenaanvliegen
diehemvroegenofhij een rijkermenswas
gewordendoor zijnhandicap,maarhij gafwel
toedathij eenandermenswasgeworden.
Schelfhout: “Heel eenvoudig: je karakter is ver-

‘Kinderen komen
meestal opme af
en vragen:
mijnheer, wat is er
gebeurd?Waarna
ik het uitleg’
DIEDERICK SCHELFHOUT
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sterkt. Je gaatmakkelijker door, je relativeert
makkelijker een tegenslag.”
Decaesstecker: “Had je al niet zo’n sterk karak-

ter en sta je daaromwaar je nu staat? Er zijn er
genoegmet onze tegenslag diewél in eenhoek
zijn blijven zitten.Wij zijn blijven sporten,maar
misschien zat dat al in ons.”

Zouhetgeldvandeparalympische topsport
niet beterwordenbesteedaande inclusie van
iederéénmeteenbeperking inde sport,want
daar is nogveelwerk.
Decaesstecker: “Ik zwemal twintig jaar tussen de
validen, dus soms kanhet.Maar omde inclusie
helemaal door te trekkennaarOlympische
Spelen voor validen en atletenmet een beperking,
dat is volgensmij een illusie.”
Schelfhout: “Ik hebhet geluk dat Etixx-Quick-

Stepmij ondersteunt en binnendewielerwereld
heeft dat deuren geopend voor anderen. De reac-
tie van de ploegwas ook top. Ik gingmee op stage,
ik kwam indemedia, allemaalmet dank aan
Patrick Lefevere.”
Decaesstecker: “Dewaardering bij het grote

publiek is totaal verschillend vandaag vergeleken
bijmijn eerste Spelen inAthene in 2004. Toen
wist niemandwat de Paralympicswaren.Het
BOICheeft ons ook bij het RioHouse inOostende
betrokken endat is opgepikt door demedia.
“Wat de aandacht betreft, zie ikweinig verschil

met pakweg judo. Is daar dan in de loop vanhet
jaar aandacht voor?Taekwondohetzelfde.Het
enigeminpunt vande aandacht of het gebrek
eraan, is datwenogal vaak in de rubriek ‘human
interest’ staan enminder op de sportpagina’s.”
Schelfhout: “Onze verhalen zijn nuwel al

bekend, zeker?”

Hoekijken jullie naarMariekeVervoort?
Eeneuthanasiewensen topsport gaan
moeilijk samen, en is topsportnoggezond
als je zoziekbent?
Schelfhout: “Zij krijgt heel veel belangstelling en
dat straalt af op de volledige paralympische sport.
Alleen zijn demediawel een beetje selectief in
wie ze eenpodiumgeven. In haar categorie is er
ookniet zoveel tegenstand,maar het blijft een
goeie atlete.”
Decaesstecker: “Dat iswat ik bedoeldemet die

human interest. ZoektMarieke die aandacht ook
nietwat op? Ikweet het niet. (aarzelt)Het ismoei-
lijk,want ikmaghaarwel.”
Schelfhout: “Topsport is nooit gezond,maar

het klopt dat inmijn geval die topsport het
onevenwicht tussenmijn beide lichaamshelften
nogmeer in de verf zet,maar dat is een keuze die
ikmaak endieMarieke ookheeft gemaakt.”
Decaesstecker: “Denadelenwegenniet op

tegen de voordelen. Topsport heeft geholpenbij
mijn revalidatie, heeft geholpen voormijn zelf-
beeld. Juist, ik kanmijn beperking ookmakkelij-
kerwegsteken danDiederick. Als ik een lange
broek draag en erop let dat ikmooi stap, zie je het
verschil niet. In korte broek zie ikmensenwel-
eens starennaarmijn prothese,maar dat neem ik
er gewoonbij.”
Schelfhout: “Dat ik een pet en een zonnebril

draag, heeft niks temakenmetwegstoppen,maar
met het licht dat ikmoeilijk verdraag omdatmijn
oogvliezen ook verbrandwaren. Ik heb van in het
begin gezegd:wiemij niet kan aankijken,moet
zichmaar omdraaien.

“Natuurlijk is het soms vervelend datmensen
mijmaar blijven aanstaren. Kinderen zijn anders.
Die komenmeestal op je af en vragen:mijnheer,
wat is er gebeurd?Waarna ik het uitleg.Het
meest deugddoende zijn die Facebook-berichten:
‘HalloDiederick, ik heb ook brandwonden ennu
ik jouwverhaal ken, kom ik ookmeer buiten.’”

Die topsport is voor jullie tocheenbevrijding?
Schelfhout: “Tot ik hoorde dat ik niet geselecteerd
was. Danheb ik die fiets twee, driewekenniet
bekeken.Nuweerwel. Ik amuseermijmet die
fiets. Ik studeer voorlopig ooknietmeer. Eerstwil
ik kijkenhoe ver ik hiermee geraak endan zien
wewel.”
Decaesstecker: “De gedachte dat ditmijn laat-

ste Spelen kunnen zijn, is niet prettig. Ik houwel
vandit bestaan: twee keer per dag trainen en
tussenin rusten, krachttraining en kine. (lacht)Of
zoals vandaagnaar deVRTgaan endaarna een
interview.
“Ikwerk ookniet, want ik heb sinds 2009 een

topsportcontract bij Sport Vlaanderen. Ik ken
ondertussen ook veelmensen in diewereld, dus
ja, ik zal het zekermissen als het stopt.”

Is devraag relevantof jenog terugdenkt aan
wat jemist?
Decaesstecker: “Dat is geleden van toen ik een tie-
nerwas en absoluutwildemeedoenmet de ande-
re kinderen die op de speelplaats aanhet basket-
tenwaren. Ik deedmee enhaddaarna vijf dagen
last. Ik kenmijn grenzen: ikweetwat ik kan,wat
mag enwat gezond is voormij, en als je die gren-
zenhebt bepaald, is dat prima vol te houden.
“Ik zag laatstwelmijn trainermet zijn kinde-

ren eenmodderwandelingmaken. Toendacht ik:
als ik ooit kinderenheb,moet ik daar niet aan
beginnen ofmijn prothesen zijn kapot.”
Schelfhout: “Ik fiets in het validemilieu, dus

mis ik eigenlijk niks en dat ismentaalwel een
opsteker. Ik koerswel nietmeer zo aanvallend als
vroeger, omdat ikmet een ander lichaamkoers.
Heb ik nogmijn dipjes? Zoals iedereen zeker?”

‘Ik weet wat ik kan,
wat ik mag en wat
gezond is voor mij.
Als je die grenzen
hebt bepaald, is dit
goed vol te houden’
SVEN DECAESSTECKER
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