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Meigemse logopediste legde lange weg af en wil sportief
bevestigen

Parantee-atlete Livia De Clercq
naar Rio
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Livia De Clercq in volle actie.
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DEINZE  Het Belgian Paralympic Committee bevestigde vorige week de selectie van de in

Meigem wonende Paranteeatlete Livia De Clercq voor de Paralympische Spelen in Rio de
Janeiro. De 34jarig atlete uit Deinze die een prothese draagt na een bovenbeenamputatie
neemt begin september in Rio aan haar eerste Spelen deel. Ze komt daar uit op de 100
meter sprint en in het verspringen in de klasse T42. In juni bevestigde de atlete van
Atletiekclub Deinze op het Europees kampioenschap atletiek dat ze in een uitstekende
vorm verkeert. Ze behaalde daar een vierde en zesde plaats in respectievelijk het
verspringen en de 100 meter sprint.
Livia is veel mobieler geworden
Naast Livia zijn ook Marieke Vervoort en Peter Genyn geselecteerd. Livia trekt in de komende 14 dagen op
trainingskamp naar Lanzarote. Op 2 september reist ze af naar Rio waar ze op 10 september in het
verspringen uitkomt en op 17 september in het verspringen. Ze is aangesloten bij Parantee, een groep
atleten met een passie voor de GSport, gehuisvest in het Huis van de Sport te Gent en komt uit voor AC
Deinze. Daar oefent ze op het atletiekstadion in de Brielmeersen waar ook Thomas Van der Plaetsen aan
het werk is. Livia kijkt zelf heel positief tegen haar eerste grote en internationale sportuitdaging aan. Zeker
omdat het pas sedert mei 2013 is dat ze echt startte met trainen met haar toen nieuw geplaatste
bovenbeenprothese.

“Echt mobiel ben ik nooit geweest. Reeds van in mijn kinderjaren kreeg ik af te rekenen met een zware
ziekte”, vertelt een optimistische Livia. “Toen ik 14 jaar was kampte ik reeds met veel ontstekingen. In 2008
heb ik dan zelf beslist mijn links bovenbeen te laten amputeren. De dokters verzekerden me dat ik daarna
een mobieler leven zou kunnen leiden. Als logopediste in Spermalie in Brugge was het nog wel even
wachten maar na het plaatsen van mijn prothese nam ik me dan voor om aan sport te doen. Met een
prothese is dat niet zo eenvoudig om ergens onderdak te vinden. Gelukkig is er bij Atletiekclub Deinze een
mogelijkheid om binnen een Ggroep van atleten met een beperking mee te trainen. Met een goede
begeleiding van onder andere Mieke Van Thuyne boekte ik veel vooruitgang. In die mate dat ik vorig jaar
reeds kon deelnemen aan het WK in Qatar en onlangs aan het EK. Intussen haalde ik ook de limieten voor
Rio. Zo’n unieke kans wil ik niet laten liggen. Ik ben blij dat men zowel in Deinze als bij Parantee oog heeft
voor atleten zoals wij. Onze sport is te weinig bekend. Zo hebben er in vier jaar tijd geen Belgische atleten
met een beperking deelgenomen aan loopnummers. Ik ben blij dat ik zover ben geraakt en dat nu een
droom in vervulling gaat. We zien wel hoever we geraken maar ik ben er klaar voor.”
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