
de Kareoler 2-20148 de Kareoler 2-2014 9

richt, is de wereldbeker in Italië, in mei. Ik moet zelf 
voor het materiaal zorgen, voor mijn eigen vervoer, 
mijn eten en mijn overnachtingen. Daarbij ben ik 
afhankelijk van de mensen uit mijn omgeving die me 
willen begeleiden. Daarom is topsport zwaarder voor 

iemand met een handi-
cap.”
Duidelijk is dat Daniëls 
sportcarrière veel doorzet-
tingsvermogen vereist. 
Hij heeft een stichting 
opgericht, Stichting Blind 
Sports, zodat mensen hem 

kunnen sponsoren. “Want om in Rio te komen, is er 
20.000 euro per jaar nodig. De BNMO heeft me al voor 
500 euro gesponsord, dat is mooi.” Nog negenhonderd 
dagen om te trainen en nog negenhonderd dagen om 
het geld bij elkaar te krijgen.
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innen lopen twee enorme honden. De nieuwe 
en de gepensioneerde blindengeleidehond. 
Daniël Knegt (30) maakt koffie in de keuken en 

loopt op de tast terug naar de tafel. Zijn zwarte zonne-
bril houdt hij op. “Mijn ogen zien er anders uit.” 

Over de kop
Op zijn achttiende tekent Daniël als Beroeps Bepaalde 
Tijd (BBT) voor vijf jaar bij de Luchtmobiele Brigade. 
“Geen leger leven dan het legerleven”, grijnst hij. Hij 
wil graag beroeps worden. In het voorjaar van 2005 
gaat zijn peloton op oefening naar Zuid-Frankrijk, 
ter voorbereiding op een eventuele uitzending naar 
Afghanistan. “Met een LSV (Luchtmobiel Speciaal 
Voertuig, red.) reden we door de bergen, toen we over 
de kop vlogen. Het voertuig rolde over mijn hoofd 
en ik kwam tussen de rotswand en de zijkant van de 
auto terecht. Alles wat er daarna gebeurde, heb ik 
van horen zeggen, het is voor mij één groot zwart gat. 
Mijn maten hebben staan zwaaien naar de helikopter 
die meevloog tijdens de oefening. Die is geland en 
heeft me naar het basiskamp gebracht.”
Omdat Daniël dreigt te stikken in zijn eigen bloed, 
maakt een sergeant een gat in zijn hals en sluit een 
tracheostoma aan. Met een traumahelikopter vliegt 
hij naar Toulon. Zijn ouders worden ingelicht en ver-
trekken direct naar Frankrijk. Moeder Petra komt er 
even bij zitten: “In het ziekenhuis moest ik zo janken.” 
Haar ogen vullen zich opnieuw met tranen. Daniël 
zoekt naar tissues. Hij hoort aan haar stem dat ze vol-
schiet. 

Zijn moeder vervolgt: “Ja, dan komt het allemaal weer 
terug, hè. Weet je, we zagen hem daar liggen, een grote 
vent in een klein Frans bedje. En zijn hoofd was zó!” Ze 
houdt haar handen op een halve meter van haar hoofd. 
“Alles was opgezwollen, er zat niks meer op zijn plaats. 
Zijn hoofd was op verschillende plaatsen gebroken.” 
Daniël: “Je zei altijd dat ik mijn hoofd moest gebruiken, 
doe ik dat een keer, is het ook niet goed.”

Nooit meer zien
De grappen wisselen met de tragiek van zijn verhaal. 
Hij tast naar zijn koffie en neemt een slok. “Ja, ik 
heb wel moeten leren om minder ad rem te zijn. Net 
na het ongeluk was het heel erg. Het was vooral een 
reactie op het feit dat sommige mensen je behandelen 
alsof je een sukkel bent. Als je blind bent, ben je niet 
goed snik. Vanochtend nog bij de bakker, staat er een 
vent achter me die wil pinnen. Ik sta met de hond in 
tuig voor het pinapparaat. Ze kennen me allemaal 
daar. Dan zegt dat meisje vanachter de toonbank: ‘Jon-
gen, – ik denk: jongen? – wil je even opzij gaan, die 
meneer wil pinnen.’ Natuurlijk ga ik opzij, dat maakt 
me niks uit, maar dat die man niks zegt!”
Daniël wordt na zijn ongeluk drie weken in coma 
gehouden. Hij valt dertig kilo af en ligt uren op de 
operatietafel. De neurologen kunnen niet voorspel-
len hoe hij eruit zal komen. Moeder Petra: “Maar toen 
hij op een gegeven moment ‘mama’ zei, dacht ik: het 
komt wel goed want hij herkent ons nog.”
Wanneer Daniël hoort dat hij nooit meer zal kunnen 
zien, vraagt hij zich af of hij nog een toekomst heeft. 
Om daarna meteen te zeggen: ‘Ha, dan mag ik einde-
lijk een hond!’ Eenmaal thuis verveelt hij zich al snel. 
“Ik kon niks en ik wist niks. We hadden thuis allemaal 
geen ervaring met blinden.”

Paralympische Spelen
Daniël krijgt anderhalf jaar revalidatie in Apeldoorn 
om blind te leren leven. Hij gaat weer naar de sport-
school en hij gaat tandemfietsen en judoën. Hij doet 
twee keer mee met het WK judo in Turkije. Net voor 
de laatste kwalificatiewedstrijd voor de Paralympics in 
Londen breekt hij zijn schouder tijdens een training. 
Onderkoeld: “Dat was jammer, want ik was net lekker 
bezig.”

Na een aantal jaren op de weg gefietst te hebben, fietst 
hij in 2012 voor het eerst op de baan. Al snel fietst hij 
bovenin. “In het begin was ik wel misselijk hoor. Van 
de snelheid en het draaien, van boven naar beneden. 
Zolang je niet valt, is het goed. In Italië zijn we een 
keer echt hard onderuit 
gegaan op de weg. Het 
was plotseling gaan rege-
nen en dan heb je een 
glad wegdek. Ik ben niet 
zo angstig, het enige waar 
ik bang voor ben met val-
len is dat er anderen over 
me heen fietsen. Ik zie ze niet aankomen.”
Zijn hoogste doel is de Paralympische Spelen. “Ik wil 
met de beste piloot (degene die vóór op de tandem zit; 
red.) naar Rio en ik denk dat Teun Mulder dat is, qua 
prestaties en qua persoon. Waar ik me nu als eerste op 
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Daniël Knegt: :”Sommigen behandelen je alsof je een sukkel bent.”

Dienstslachtoffer Daniël Knegt gaat voor goud op de Paralympics

‘Topsport is zwaarder  met een handicap’
Op zijn website telt een digitale klok de dagen af tot de Para-
lympics van Rio de Janeiro in 2016. Daniël Knegt heeft nog ruim 
negenhonderd dagen om zich voor te bereiden op deze Spelen. 
Trainen, trainen en nog eens trainen. Op de Tacx fietstrainer, op 
de baan en op de weg. Sporten heeft Daniël zijn hele leven fana-
tiek gedaan. Dat hij in 2005 tijdens een militaire oefening door 
een ongeval blind raakt aan beide ogen weerhoudt hem er niet 
van om op het hoogste niveau te willen tandemwielrennen. 

‘Alles wat er daarna gebeurde, 
heb ik van horen zeggen, het is 
voor mij één groot zwart gat’


