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Lindense atleet Levi Vloet is weer in vorm en houdt A-
status van NOCNSF 

LINDEN - Een liesblessure kostte hem deelname aan zijn grootste wedstrijd van het jaar, de Grand Prix van Parijs. 

Maar Levi Vloet laat inmiddels weer zien dat het met de vorm goed zit. De para-atleet uit Linden heeft met prima 

prestaties in België zijn A-status van NOCNSF voorlopig verlengd. 

Vloet, specialist op de sprintafstanden, werd in september in de paralympische 200-meterfinale van Tokio zevende. In 

2023 (WK), 2024 (Spelen en WK) en 2025 (WK) staan er voor hem grote, internationale kampioenschappen op de rol. 

Hij heeft de data al met rood omcirkeld in zijn agenda.  

Dit seizoen had hij zich in Parijs met de internationale top willen meten. ,,Maar ik ben twee maanden zoet geweest met 

een scheurtje in mijn lies”, zegt hij. ,,Middenin het wedstrijdseizoen. Gelukkig is alles nu weer oké.” 

Ik sta op dit moment vierde op de wereldranglijst. Daar ben ik erg blij mee ! 

 

Snelle race 

Naast de Grand Prix van Parijs miste Vloet, die loopt met een prothese aan zijn rechteronderbeen, ook een aantal 

wedstrijden op snelle banen in Nederland. Races waar hij normaal gesproken goede tijden had kunnen lopen, nodig 

voor zijn A-status (en dus inkomen) van sportkoepel NOCNSF. Vloet moet daarvoor bij de beste zes atleten op de 

wereldranglijst staan. 

De Brabander kwam begin juli voor het eerst weer in actie bij een internationale krachtmeting in het Duitse Leverkusen. 

,,Na ‘Parijs’ voor mij de grootste wedstrijd van het jaar”, geeft hij aan. ,,Maar die kwam te vroeg. Mijn lies was nog niet in 

orde en mijn vorm ook niet. Ik kon niet de tijden lopen zoals ik voorafgaand aan het seizoen had gehoopt.” 

Dat lukte hem kortgeleden wel. In het Belgische Ninove liep hij op de 100 meter zijn derde tijd ooit (11,55 seconden). 

Helaas met te veel rugwind, waardoor zijn prestatie niet meetelt voor de wereldranking. Hetzelfde presteerde hij op zijn 

favoriete afstand, de 200 meter. Met 23,15 seconden bleef hij slechts 0,05 seconden van zijn tijd uit Tokio verwijderd. 

Maar belangrijker: die tijd was wel geldig. 

,,Het waren andere, betere omstandigheden dan in Tokio”, relativeert Vloet. ,,Maar het is toch fijn om na die blessure 

weer een goede tijd te lopen en in vorm te komen. Dankzij die tijd sta ik op dit moment vierde op de ranking. Daar ben ik 

erg blij mee.” 

 


