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SPORT
HANS VANDEWEGHE

behoren aan voet
ballers. Het waren
kranten met wiel
renners en veldrij
ders, een verdwaal
de schaatser en nog
wat minder beken
de sporters. Geen
enkel gek kapsel.
Enkele kalende he
ren zoals Klaas

Vantornout en Sven Nys, dat wel, en een
lelijk geblondeerde Serena Williams.
Onder de renners van Omega Pharma
Quick Step geen enkele rare kwiet, ter
wijl zij juist baat zouden kunnen hebben
bij speciaal getrimd haar.
Corn rows bijvoorbeeld. Ik zag ze voor
het eerst in de achterstandswijk Sum
merhill in Atlanta, ergens in de jaren 90,
en toen ik een dag later zo’n geknoopt
rijtjeshoofd in het Martin Luther King
Jr. Center tegen het lijf liep, vroeg ik hem
of er een filosofie achter het kapsel zat.
Corn rows waren – hou u vast – een ver
wijzing naar de maïsplantages waar hun
voorvaderenslaven op hadden ge
wrocht. Alsof de WestVlaamse voetbal
lers rijtjes aardappelen op hun hoofd
zouden nabootsen.
Defour mag dan wel een hele en Naing
golan een halve blanke zijn, de alleral

lergekste specimen vind je bij de zwar
ten, de voetballers voorop. Surf maar
eens – bij voorkeur in kleur – naar Mario
Balotelli, Taribo West, Djibril Cissé, Ba
cary Sagna, Gervinho of zelfs Ronaldo
(de Braziliaan, niet de Portugees) met
zijn driehoekje op zijn voorhoofd.
Die voetballers halen hun inspiratie niet
zelden uit de Amerikaanse professionele
basketbalcompetitie NBA. De onnozel
heden begonnen daar veel eerder, half
weg de jaren 90 met Dennis Rodman, de
getatoeëerde en gekleurde gek die nu
goede vriendjes is met de NoordKore
aanse dictator Kim Jongun. Rond die
tijd deden ook de corn rows en opvallen
de tattoos hun intrede als een statement,
nadat zwarte spelers in de jaren 70 en 80
vooral afrooerwouden op hun hoofd
hadden gekweekt.
De meest toegetakelde sporter van van
daag is evenwel géén voetballer en ook
níét zwart: hij staat van onder tot boven
vol met tatoeages en heeft een hanen
kam waarmee hij nauwelijks onder het
bord doorkan. Hij heet Chris Andersen
en speelt basketbal. Wie goed kijkt, ziet
tussen de schilderijen door dat hij blank
is. Zijn bijnaam is The Birdman, niet on
toepasselijk voor een kaketoe op basket
sloefen. Het slechte nieuws is dat hij met
de Miami Heat titelkandidaat is.
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Mohikanen

merkelijk groter en
lijkt hij verdacht
veel op het schaam
haar van een be
jaarde vrouwelijke
kameel. Hun beider
blik verraadt
moordlust. Moet je
er echt uitzien als
een slecht gekapte,
beschilderde serie
moordenaar om indruk te maken in het
voetbal?
Misschien staat de hanenkam voor een
houding van onverzettelijkheid, onmis
kenbaar verbonden aan de positie van
balafpakker. Misschien wordt de tegen
stander bang als hij zo’n copyindiaan te
genover zich krijgt. Of moet hij er juist
vreselijk om lachen. Of misschien heb
ben voetballers wel een verschrikkelijke
ziekte, waardoor hun haar alleen aan de
zijkant uitvalt. Zoals mijn dochter, die
helemaal geen interesse heeft in voetbal,
onlangs vroeg: ‘Is het omdat ze voetbal
len dat ze een graszode op hun kop heb
ben?’
Ten behoeve van dit stukje heb ik enkele
recente sportkranten doorbladerd. Het
resultaat van die empirische studie is
dat niet alle voetballers gekke kapsels
hebben, maar alle gekke kapsels wel toe

Steven Defour wil misschien wel naar
Anderlecht, omdat hij daar zal kunnen
spelen. Als kuitenbijter krijgt hij in de
nationale ploeg een concurrent in de
persoon van Radja Nainggolan, die zelf
naar de top van de Serie A verkaste. De
four en Nainggolan hebben veel ge
meen: de kuiten, het bijten, de positie,
de tatoeages en vooral het kapsel. Beiden
zien eruit als half mislukte allerlaatste
Mohikanen op oorlogspad.
Eerst de tatoeages. Op het lijf van Defour
staat onder meer geschreven ‘sola victo
ria satiat’ – alleen de overwinning
schenkt voldoening. Niet dus. Zijn ploeg
wint, maar hij is niet gelukkig, want hij
speelt niet. Bij Nainggolan staat een hele
roman op de borst. Bovenaan ‘One life,
one rush’. In het midden: ‘Live without
pretending, love without depending, lis
ten without defending, speak without of
fending’. De foto in de krant reikte niet
tot onder de navel, maar daar móét ook
iets staan, al was het maar om een bete
kenis te geven aan de staart van de slang
die van onder naar boven kruipt op zijn
voorkant. Een gok: ‘Kill without asking’.
Dan het kapsel. Op de schedel van Na
inggolan staat een flinke pluk haar die
wij destijds als jongverkenner wel eens
hebben aantroffen in een broekje van
een klasgenote. Bij Defour is die pluk

Moet je er echt
uitzien als een
slecht gekapte,

beschilderde serie
moordenaar om
indruk te maken
in het voetbal?
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