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Gecontroleerd lijden

N ina Derwael in Het huis bij Eric Goens is uit-
gezonden op de tweede dag van het nieuwe 
jaar. Verplicht terug te kijken indien u dat 
hebt gemist. Een heel etmaal kunnen pra-
ten en observeren is een cadeau voor een 
interviewer, en dus zal het lastig zijn om de 
resterende 363 dagen nog een beter inter-
view met een topsporter te lezen/horen/

zien.
Het huis met Derwael zou verplichte kost moeten 

zijn voor iedereen die met topsport in aanraking 
komt: coaches, jonge topsporters, sportpsycholo-
gen, sportbestuurders, sportjournalisten… Maar 
ook voor al wie denkt zich een mening aan te moe-
ten meten over hoe topsport moet worden bedre-
ven en binnen welke maatschappelijk aanvaarde 
normen dit moet gebeuren.

Topsport ís hard, ís roo� ouw, ís gecontroleerd 
lijden, ís alles wat in de huidige zesjesmaatschappij 
van vrijheid, blijheid en dertig uurtjes werken in-
passen in de privé – gepromoot 
door arbeidseconomen, god-
betert – niet meer wordt getole-
reerd.

Topsport is een andere wereld 
en het opvallende aan Derwaels 
obsessie met presteren is dat ze 
daar zelf op heel jonge leeftijd 
heeft voor gekozen. Vier was ze 
toen ze naar de Spelen wilde. Elf 
was ze toen ze oorlog maakte 
thuis om naar de topsportschool te mogen.

Ze is naar Gent gegaan en ze stond op de Spelen. 
Olympisch goud was haar doel en dat heeft ze ge-
haald. Het was all the way, my way or the highway, 
deze keer gestuurd door het brandende verlangen 
van de topatleet in wording. Toen het vuur in haar 
werd aangewakkerd in Gent door een Frans coa-
chesduo lag de weg naar eeuwige roem open.

De meest in het oog springende en op voorhand 
gepitchte passage was uiteraard die over het psy-
chologische misbruik van haar trainers ten aanzien 
van haar voorgangsters en collega’s met wie ze in 
Gent de gymhal had gedeeld. Haar betoog bleef rus-
tig, maar samengevat kwam het toch hierop neer: if 
you can’t stand the heat, stay out of the kitchen, en 
verwijt mij niet dat ik – en anderen – die hitte wel 
hebben kunnen verdragen én hebben gepresteerd. 
De rest: bek houden, want je weet niet waarover je 
praat. (Zei ze niet met die woorden, maar het kwam 
daar wel een beetje op neer.)

Uiteraard volgde reactie. Van de immer moedige 
Aagje Vanwalleghem meer in het bijzonder, die 

erop wees dat ze Derwael haar olympische titel gun-
de, maar dat ze nog blijer was dat door de kat de 
bel aan te binden een en ander is veranderd in de 
topsportwerking. Die onzalige periode zal meer dan 
een kras blijven en die twee kunnen nooit meer 
door één deur. Dan maar niet.

Elke topsport heeft het in zich om fysiek, psycho-
logisch en mentaal het uiterste te vergen van de at-
leet. Elke topsport gaat tot het gaatje. Het is fysiek 
rekken en trekken aan dat elastiek tot het knapt, het 
ravijn opzoeken en mentaal balanceren op de rand. 
Daar is weinig mis mee, zolang de omkadering weet 
wat er gebeurt en grenzen worden bewaakt. Top-
sport gaat gepaard met lijden, maar overdrijven is 
nergens voor nodig.

Laat je het sportindustrieel complex vrij, dan ge-
beuren er ongelukken. Laat je de FIFA, UEFA en an-
dere bonden/competities doen, dan spelen de voet-
ballers straks honderd wedstrijden per jaar. Laat je 
de UCI’s, ASO’s, RCS’en van deze wereld doen, dan 

rijden ze elke grote ronde over 
onmogelijke geitenpaden in de 
grootste hitte de steilste bergen 
naar boven en naar beneden. 
Evengoed: laat je sommige trai-
ners hun gang gaan, dan passen 
ze het principe van de mand met 
de eieren toe. Gooi die mand te-
gen de muur, vergeet de gebro-
ken eieren, zoek welk ei nog heel 
is en ga daarmee door. Je wilt de 

trainers die zo op den duur geen eieren overhou-
den niet te eten geven.

Elke topsport heeft een destructief kantje, maar 
– weeral – overdrijven is nooit goed en grenzen be-
waken is meer dan ooit nodig. Dat Derwael al op 
haar 22ste moet passen voor een � etsproef omdat 
ze haar kniepees anders overbelast, dat hoeft niet te 
shockeren. Ze is niet blijvend gehandicapt en weet 
zelf na tien jaar aan gemiddeld dertig uur trainen 
per week wat ze nog kan en niet meer kan.

Andere sporters zijn zich minder bewust van hun 
destructie of nemen het er maar bij. Part of the 
game, als het ware. Neem nu voetbal. Koppen wordt 
in de nabije toekomst meer dan een dingetje. Het is 
een beetje door de mazen van het journalistieke net 
geglipt, maar in Schotland mag niet meer worden 
gekopt een dag voor en een dag na de wedstrijd. Uit 
epidemiologisch onderzoek is gebleken dat voetbal-
lers drieënhalve keer meer kans maken aan een 
hersenletsel te sterven dan de gewone medemens. 
Het is vooralsnog wachten op voetballers die daar 
zelf wat van zeggen.

Elke topsport heeft 
een destructief 

kantje, maar 
 overdrijven is 

nooit goed

Gymnaste Nina Derwael was onlangs te gast in Het huis van tv-maker Eric Goens. Daar vertelde ze over 
haar weg naar de top. © VRT

Jupiler Pro League
Standard - STVV gisteravond
Eupen - Charleroi za 16.00 uur
KV Oostende - Seraing za 18.15 uur
Cercle Brugge - Westerlo za 18.15 uur
Antwerp - AA Gent za 20.45 uur
Racing Genk - Club Brugge zo 13.30 uur
Zulte Waregem - KV Mechelen zo 16.00 uur
Anderlecht - Union zo 18.30 uur
OH Leuven - KV Kortrijk zo 21.00 uur

Speeldag 19

1. Racing Genk 18 46
2. Union 18 39
3. Antwerp 18 36
4. Club Brugge 18 34
5. AA Gent 18 31
6. Standard 18 29
7. Westerlo 18 27
8. OH Leuven 18 26
9. Cercle Brugge 18 26

10. STVV 18 26
11. Anderlecht 18 23
12. Charleroi 17 19
13. Eupen 18 19
14. KV Mechelen 17 19
15. KV Oostende 18 17
16. KV Kortrijk 18 15
17. Zulte Waregem 18 13
18. Seraing 18 11

Stand

Scott Parker op de persconfe-
rentie: ‘Eens we over die witte 
streep stappen, moet iedereen 
álles geven.’ © BELGA

Brugse coach Parker 
hamert op ‘werkattitude’ 
voor topper tegen Genk

En of het aftellen is naar KRC 
Genk-Club Brugge, de debuut-
wedstrijd van hoofdcoach Scott 
Parker. Zijn hese stem gisteren-
middag op de persconferentie 
verraadde een intensieve week; 
de Engelsman sliep de voorbije 
dagen zelfs letterlijk in het Base-
camp in Westkapelle.

“Ik ben heel erg onder de in-
druk van deze club, al had ik dat 
ook wel verwacht. Iedereen was 
enorm behulpzaam en de spe-
lers hebben het uitstekend ge-
daan”, zei Parker. “Ze reageren 
goed op een nieuwe stem en 
nieuwe ideeën. Eén iets wat ik 
dit weekend wil zien, is werk-
attitude. Ik wil een team zien 
dat zich presenteert als een top-
club, waar de fans trots op kun-
nen zijn. Eens we over die witte 
streep stappen, moet iedereen 
álles geven. Je kunt een slechte 
pass geven of een slechte match 
spelen, dat accepteer ik. Maar 
de toewijding moet er zijn.”

Parker maakte een goede en-
tree bij Club Brugge, waar hij di-
verse individuele gesprekken 
voerde. Verwacht evenwel niet 
dat de basiself zondag veel ver-

Toewijding en passie, dat wil 
kersvers Club Brugge-coach 
Scott Parker zondag zien in 
Genk. Bij verlies bedraagt 
de kloof met de Limburgse 
koploper al vijftien punten.

rassingen zal inhouden. Op het 
middenveld is het improviseren 
nu Raphael Onyedika geschorst 
is. Voor Mats Rits komt een ba-
sisplaats wellicht te vroeg na 
zijn maandenlange afwezig-
heid.

Met Denis Odoi of Kamal So-
wah, elk in een andere rol, heeft 
Parker twee alternatieven. Die 
eerste speelde intussen 18 van 
zijn 38 matchen voor Club als 
defensieve middenvelder, ter-
wijl hij onder Parker bij Fulham 
zo goed als altijd op de rechts-
achter stond. “Ik heb gezien dat 
Odoi op die positie heeft ge-
speeld. Zelf heb ik hem nooit in 
die rol gebruikt. Hij kan een op-
tie zijn, ja.” (TTV)

Italië neemt afscheid van 
ex-spits Vialli (1964-2023)
De voormalige Italiaanse inter-
national Gianluca Vialli is op 
58-jarige leeftijd overleden in 
Londen. Dat heeft zijn ex-team 
Sampdoria gemeld.

Vialli vocht al enkele jaren 
 tegen pancreaskanker. Vorige 
maand legde hij zijn functie als 
assistent bij de Italiaanse natio-
nale ploeg voor onbepaalde tijd 
neer, na overleg met zijn artsen.

De ex-spits schitterde als spe-
ler vooral bij Sampdoria, Juven-
tus (waarmee hij in 1996 de 
Champions League won) en 
Chelsea. Na zijn spelersloop-
baan werd hij coach bij Chelsea 

en Watford, om in 2019 toe te 
treden tot de staf van de Squa-
dra Azzurra. Toen leed hij al 
aan pancreaskanker.

In de � nale van de Europa-
cup II van het seizoen 1989-
1990 scoorde hij de twee goals 
voor Sampdoria, in de 2-0-zege 
tegen Anderlecht. (BELGA)

Gianluca Vialli 
haalde 59 caps 
voor Italië en vier-
de als  assistent 
mee de Europese 
titel in 2022


