
Voor Peter, voormalig manager bij tal van gro-
te sportmerken, is sport zijn leven. In de eerste 
plaats als werkterrein, maar ook als actief spor-
ter. Als in 2015 zijn been geamputeerd moet 
worden, wil hij dan ook zo snel mogelijk weer 
actief zijn. “De dokters vroegen me in juli wat 
mijn doel was,” vertelt hij. “Nou, ik wilde met 
kerst toch wel weer met de familie een restau-
rant in kunnen lopen. Ze vonden dat wat am-
bitieus. Maar half oktober liep ik alweer. Toen 

kreeg ik die slokdarmkanker eroverheen. Het 
kon goed behandeld worden, maar de revali-
datie duurde veel langer. En was veel zwaarder. 
Maar opnieuw: ik wilde heel snel weer verder. 
Zo zit ik nou eenmaal in elkaar.”

Een Facebook-berichtje van Uniek Sporten, het 
sportplatform voor mensen met een handicap 
(zie kader, red.), triggert de geboren Brabander 
om weer te gaan sporten. Hij vertelt: “Ik klikte 

Dat hij nog leeft, is bijna een wonder. Na diabetes type 1, een transplan-
tatie van zijn nier en alvleesklier, allerlei complicaties, een hartinfarct 
en slokdarmkanker, is het feit dat Peter van Moorsel (49) door het leven 
gaat met een geamputeerd linkeronderbeen – door complicaties na zijn 
transplantatie - maar bijzaak. “Dat been is de prijs die ik heb betaald 
voor mijn nieuwe leven,” zegt hij. Dat nieuwe leven kreeg vorm dankzij 
sporten, in Peters geval golf.

“Golfen heeft mijn  
leven veranderd”

PETER VAN MOORSEL:

“Er zijn genoeg mensen die 
thuis op de bank zitten en 
niks doen. Die wil ik en
thousiast maken voor 
de sport”

26 SUPPORT MAGAZINE - AUGUSTUS 2019

SPORT



op dat bericht en kreeg de vraag: wil je sporten? 
Ja, dat wilde ik. Wat voor sport wil je doen? 
Ik had werkelijk geen idee. Dus heb ik een af-
spraak gemaakt met een regiosportcoördinator 
van Uniek Sporten. Natuurlijk noemde ik uit 
een geintje eerst voetbal en motorcross, maar 
uiteindelijk kwamen we samen tot de conclusie 
dat golf wel iets voor mij was. Hij kende wel 
iemand die mij zou kunnen helpen en dus kwam 
ik bij Henk terecht.”

Henk is in dit geval Henk Wesker. Zelf actief 
golfer bij Golfclub d’n Heikant in Aarle-Rixtel. 
“Ik deed vrijwilligerswerk voor mensen met een 
handicap, zo kwamen ze bij mij terecht,” vertelt 
Henk. “Er is voor mij niks leuker dan mensen 
die niet goed in hun vel zitten, weer aan de gang 
te krijgen. Toen ze vroegen of ik met Peter aan 
de gang wilde, zei ik: laat maar komen! Sinds 
die eerste keer, nu ongeveer een jaar geleden, 
zijn we elke maandagochtend aan de slag met 
elkaar. Eerst heel rustig, eens kijken wat Peter 
allemaal kon, maar inmiddels kunnen we een 
leuk potje golfen met elkaar. En gelukkig was 
er ook meteen een klik.” Schaterlachend voegt 
de geboren Amsterdammer eraan toe: “Want 
als het een vervelende man was, had ik gezegd: 
schroef dat andere been er ook maar af!”

Waar één klik op een Facebook-berichtje van 
Uniek Sporten al niet toe kan leiden, laat het 
verhaal van Peter wel zien. De Deurnenaar zegt: 
“Een jaar geleden was ik blij dat ik leuk kon 
golfen, dat ik die bal een stuk weg kon slaan. 

Of ik ooit een wedstrijd zou doen, wist ik niet. 
Nu loop ik liefst twee wedstrijden per week. Ge-
woon puur omdat ik het leuk vind. En ik ben 
er ook als mens enorm van opgeknapt. Ik ben 
veel sterker geworden, mijn conditie is driehon-
derd procent beter, ik heb bergen energie. En 
bovendien: ik heb enorm veel sociale contacten. 
Dat was ik gewend vanuit mijn werk, maar toen 
ik ineens volledig afgekeurd werd, was dat weg. 
Dat miste ik enorm. Ik zat maar thuis en had 
iets nodig om weer naar buiten te gaan. Golfen 
heeft ook op sociaal gebied een superpositieve 
invloed op mijn hele leven. Ik kom nu een jaar 
op deze golfclub, maar ken iedereen. Ik heb het 
idee dat ik hier al jaren kom.”

Van leuk een balletje slaan, zijn de ambities dan 
ook behoorlijk naar boven opgeschroefd. Peter 
wil beter worden, zijn eigen niveau omhoog 
brengen én hij denkt zelfs groter: “Wat ik gekre-
gen heb van Uniek Sporten en van Henk, wil ik 
graag ook andere mensen geven. Ik wil de golf-
sport, op welk niveau ook, in het zuiden van het 
land groter maken. Er zijn genoeg mensen die 
thuis op de bank zitten en niks doen. Die wil ik 
enthousiast maken voor de sport. Veel golfclubs 
willen best wat doen, ze organiseren wel iets, 
maar er komt uiteindelijk niks concreets uit. 
Vraag en aanbod weten elkaar niet te vinden.”

Vraag en aanbod koppelen is precies wat Uniek 
Sporten doet. “Ik heb enorm geluk gehad dat ik 
met Henk ik contact ben gekomen en dat we sa-
men aan de slag zijn gegaan; voor mij was Uniek 

Uniek Sporten: met één druk op de knop 
weten waar je kunt sporten
Uniek Sporten is het online platform – een website en een app – van Fonds Gehandicaptensport 
waar het gehele gehandicaptensportaanbod te vinden is. Wat begon in de regio Arnhem, is sinds 
2016 uitgegroeid tot een landelijk platform, waar bijna alle Wmo-regio’s al bij zijn aangesloten. 
Waar eerst iedere regio een eigen aanpak had, overstijgt Uniek Sporten dat idee. Het draait om 
gebruiksgemak, want voor een (potentiële) sporter bestaan regiogrenzen niet. Het doel is om sport-
vraag en -aanbod met elkaar te matchen. De eerste stap – het aanbod in heel Nederland ontsluiten 
– is bijna afgerond. Al negentig procent van alle Wmo-regio’s is aangesloten. Maar zelfs bij honderd 
procent is Uniek Sporten nog niet af, erkent initiatiefnemer Arjo Wijnhorst: “Als iemand gaat spor-
ten, is het ook belangrijk om een sportmaatje te vinden, te weten waar iemand terecht kan voor 
hulpmiddelen en vervoer. We zijn ermee bezig om Uniek Sporten zó in te richten dat iemand alle 
stappen van inactief naar actief moet kunnen maken binnen het platform.”
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Sporten de juiste weg Maar dat lukt nog niet 
overal,” zegt Peter. “Ik ken ook andere verhalen. 
Een vriend van me wilde gaan fitnessen, kwam 
ook met Uniek Sporten in contact, werd bij een 
fitnessclub afgezet, veel succes en zie maar wat 
je doet. Zo werkt het niet. Je moet iemand vast-
houden, iemand helpen. Anders haak je ook zo 
weer af. Als ik zelf uit had moeten vogelen hoe 
dat golfen nou werkt, weet ik ook niet of ik nu 
zou staan waar ik sta. Zo’n sportmaatje is ont-
zettend belangrijk.”

Hoewel Uniek Sporten al een flink aantal jaar 
bestaat, bestaat het tegelijkertijd ook nog maar 
kort. En dus zitten er kinderziektes in. Waar 
het sportaanbod voorheen door gemeenten en 
regio’s geregeld werd, elk met hun eigen onli-
ne platform, moet dat nu allemaal centraal 
gebeuren. “Het idee is perfect, maar de uitwer-
king nog niet overal goed. Dat kost tijd,” erkent 
Henk. “Gemeenten en regio’s moeten nu ineens 
uit handen geven waar ze jaren aan gebouwd 
hebben. Dat is lastig. Er gebeuren op heel veel 
plaatsen mooie dingen, maar niet iedereen weet 
dat van elkaar.”

Toch is er wat Peter betreft niets dan lof voor 
Uniek Sporten. “Voor mij heeft het geweldig 
gewerkt,” zegt hij. En dat beaamt Henk: “Peter 
was hier bij de club eerst ‘die man met de pro-
these’. Maar al snel ging het daar niet meer om. 
Ze zien hem nu als een bedreiging, omdat hij 
hier ook al twee keer een toernooitje gewonnen 

heeft. Wat mij dit sportmaatje heeft opgeleverd? 
Heel veel plezier. En ik ben ook beter geworden. 
Omdat ik over zijn spel na ging denken, doe ik 
dat ook over mijn eigen spel. We worden er al-
lebei beter van.”

Tekst: Robin Wubben
Foto’s: Mathilde Dusol

Coach Henk Wesker (r): “We worden er allebei beter van.”

Een sportmaatje is ontzettend belangrijk, aldus Peter van Moorsel (l). 

“Ik ben er ook als mens 
enorm van opgeknapt. 
Ik ben veel sterker 
geworden, mijn con
ditie is driehonderd 
procent beter, ik heb 
bergen energie”
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