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Het leven van de topsporter wordt sterk
geromantiseerd: roem, rijkdom, aanbidders. De
realiteit is anders. De meesten van hen gehoorzamen
blind aan de extreme eisen die aan hen gesteld
worden. Het gevolg: psychische aandoeningen,
persoonlijkheidsstoornissen en gokverslaving.
door Bram Bakker
illustraties Job van der Molen

E

ind maart keek ik gefascineerd
naar de documentaire De
mooiste marathon, die filmmaker Geertjan Lassche maakte
over topatleet Michel Butter en
diens coach Guido Hartensveld. We zagen
niet enkel hoe Butter de Olympische Spelen van dit jaar in Rio de Janeiro misliep
doordat hij acht seconden te lang deed
over de marathon van Amsterdam (oktober
2015), we kregen ook een inkijkje in de
bijzondere relatie tussen twee mannen met
een gedeelde missie.
Butter gaf desgevraagd toe de relatie met
zijn coach ergens vanzelfsprekender te
vinden dan die met zijn vriendin. Dat
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kan, na een sporthuwelijk van vijftien
jaar, maar het is ook een typerend voorbeeld: topsport en de alledaagse realiteit
van niet-topsporters zijn ver van elkaar
verwijderd.
In het bedrijfsleven vergelijken managers
zichzelf graag met topsporters. Vooral met
succesvolle topsporters natuurlijk, een
vergelijking met een verliezer is niet aantrekkelijk, zelfs niet als het een verliezer op
niveau is.
Toen ik jong was, wilden we bij het voetballen op het schoolplein allemaal ‘Cruijffie’ zijn, en voor zover er nog op pleintjes
wordt gevoetbald, zal het nu wel ‘Ronaldo’
of ‘Messi’ zijn. En hoe meer tijd er ver-
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strijkt, hoe minder we ons herinneren
van de bijfiguren. Wie weet nog de andere
spelers van de roemruchte WK-finale uit
1974? Neeskens, vanwege de penalty, maar
daarna wordt het al snel lastig.
In 1988 vond een van de beroemdste (of
beruchtste) finales uit de geschiedenis
van de atletiek op de Olympische Spelen
plaats: de Canadees Ben Johnson tegen de
Amerikaan Carl Lewis. Johnson won de
100 meter in 9,79 seconden (het toenmalige wereldrecord), Lewis werd tweede met
9,92. Een paar dagen later werd bekend dat
Johnson was betrapt op gebruik van het
spierversterkende middel stanozolol, uit
de familie van de anabole steroïden. Goud
weg, carrière weg. Lewis kreeg de titel en
de roem. Vele jaren later werd bekend dat
ook Lewis een aantal keren was betrapt op
gebruik van ongeoorloofde middelen, maar
sancties werden hem niet opgelegd; hij
mocht al zijn medailles behouden. De oudere lezer zal dit verhaal wel bekend voorkomen. De vraag voor de echte kenners is
een heel andere: wie waren de andere zes
deelnemers aan die finale in Seoul, in 1988?
Zij hadden ook hard getraind namelijk,
en alle voorronden overleefd. Van de vele
duizenden sprinters met ambitie, die de
wereld ook al in 1988 kende, hadden zij
het gebracht tot de finale. Maar nog geen
dertig jaar later zijn het naamloze figuranten op het wereldtoneel van de sport
geworden.
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En daar zit de fout, bij al die mensen,
topmanager of niet, die zich identificeren
met een winnaar: de man of vrouw op de
hoogste tree van het podium is niet representatief voor de sport in het algemeen. En
zeker niet voor de hedendaagse topsport,
die vooral wordt geregeerd door geld en
roem. De gemiddelde topsporter is een
verliezer, met niet-realistische ambities
om een winnaar te worden. Het is iemand
die ongelooflijk veel tijd en energie steekt
in het bereiken van de top van de Olympus, terwijl een rationele analyse van de
kansen er vermoedelijk toe zou leiden dat
een maatschappelijke carrière de prioriteit
krijgt.
Dat leidt tot de ongemakkelijke conclusie
dat er aan veel mensen die alles opofferen voor een Olympische medaille al een
steekje los zit voordat ze daar ooit bij in de
buurt komen. Dat is geen moreel oordeel,
maar een feitelijke constatering. En topsport heeft grote voordelen voor mensen
met een kwetsbaar hoofd: de discipline en
structuur die vereist zijn om aan de top te
komen, zijn in het dagelijkse leven moeilijker te vinden. Als je kiest voor topsport,
kies je meestal voor het blind gehoorzamen
aan de eisen die daarbij om de hoek komen
kijken. Er zijn natuurlijk voorbeelden van
extreem getalenteerde winnaars die feitelijk niet-coachbaar waren, maar ze worden
steeds zeldzamer. De toegenomen belangen hebben het steeds moeilijker gemaakt

De gemiddelde
topsporter is
een verliezer,
met nietrealistische
ambities om
een winnaar te
worden.

om niet te voldoen aan de eisen van de
sport, en toch te zegevieren. Zelfs extreem
getalenteerde sporters als Roger Federer
(tennis) of Max Verstappen (Formule 1)
moeten tegenwoordig keihard werken om
hun talent te gelde te maken.
En dan hebben we het nog over grote
sporten, waarbij heel veel geld te verdienen
is. Maar wat te denken van tafeltennis,
badminton, of kleiduiven schieten? Dat
zijn ook Olympische sporten, maar ze zijn
slechts eens in de vier jaar zijdelings in
beeld, als ‘we’ tenminste een deelnemer
hebben. Hoewel beroepssporters formeel
zijn toegelaten tot de Olympische Spelen, zijn dit sporten waarbij de deelname
zonder uitzondering meer kost dan het
ooit oplevert. Jarenlange tijdsinvestering
tegen niet-gedekte kosten gaan vooraf aan
mogelijke deelname aan het grootste sportevenement ter wereld. Waarbij het motto
‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ in
de meeste gevallen vervangen dient te worden door ‘deelnemen is het belangrijkste,
en het hoogst haalbare’.
Er is ooit een onderzoek gedaan onder
Amerikaanse Olympische sporters, waarin
de vraag centraal stond wat ze over zouden
hebben voor een gouden plak. In termen van levensverwachting bleken deze
amateursporters bereid om gemiddeld vier
jaar eerder dood te gaan in ruil voor de
hoogste sportieve eer. Wie verbaast zich

dan nog over het grootschalige gebruik
van doping in de sport? Als je echt er
alles voor over hebt om te winnen, is enig
gezondheidsrisico toch geen onacceptabele prijs? De veronderstelde risico’s voor
het lichamelijk welbevinden waren een
belangrijk argument om dopingcontroles in te voeren. Maar de psychologische
winst die een overwinning oplevert, is veel
aantrekkelijker. Roem en aandacht zijn
verslavender dan de meeste drugs. Het is
geen toeval dat Lance Armstrong, de man
die al bekendstond om zijn ongeëvenaarde
wil om te winnen, ook de meest professionele valsspeler bleek te zijn.
En wat te denken van de invloed van collega-sporters: als je minstens even hard hebt
getraind als degene die jou verslaat, en je
weet dat hij/zij dat met illegale hulpmiddelen heeft bereikt, wat doe je dan? Een
enkeling stopt met de sport, maar veel
topsporters zullen denken: dat spul moet
ik ook hebben. Want een echte topper
heeft er alles voor over om te winnen, is de
algemene opvatting.
Het klinkt interessant: een sportbobo die
verklaart dat de strijd tegen dopinggebruik
nu echt gewonnen gaat worden, maar de

realiteit is precies omgekeerd. Zolang er
mensen zijn, wordt er gestolen; zolang er
competitiesport bestaat, wordt er valsgespeeld. En hoe meer er te halen valt,
hoe groter de verleiding, voor dieven en
topsporters.
In bijna twintig jaar werken met topsporters is me wel duidelijk geworden dat veel
van hen behoorlijk vreemd zijn, op zijn
zachtst uitgedrukt. Ongetwijfeld zag ik
als psychiater niet het gemiddelde, maar
het was wel extreem wat er voorbijkwam:
depressie, inclusief sterke zelfmoordgedachten, verslaving, ADHD, autisme, eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De onbeantwoordbare vraag
is natuurlijk: hoe was het hun vergaan
als ze niet in de topsport waren beland?
In sommige gevallen beslist ook slechter.
Er zijn topsporters die in hun trainingen
en wedstrijden een heel geslaagde manier
vinden om hun ADHD te hanteren, zonder
dat ze Ritalin hoeven te slikken. Ik herinner me een Olympische medaillewinnaar
die bijna letterlijk gek werd toen hij na het
beëindigen van zijn sportloopbaan werk
moest gaan doen op een bureaustoel. On-
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mogelijk om het grootste deel van de dag
stil te moeten zitten als je zo vol lichamelijke onrust zit. Dus moest hij alsnog aan
de medicatie uiteindelijk.
Dat topsport kan leiden tot psychiatrische problematiek is niet omstreden. Een
wielrenner die bijna verongelukt in een
afdaling of een eindsprint, kan daar een
posttraumatisch stresssyndroom aan overhouden, en de psychologische impact van
nederlagen en blessures leidt bij kwetsbare
mensen soms tot een flinke depressie. En
topsporters zijn kwetsbaar, want ze zitten
altijd op het randje, fysiek en mentaal.
Een ander goed voorbeeld van de mogelijk schadelijke effecten van de eisen die
topsport stelt, tref je in de sporten met
gewichtsklassen. Of beter nog: de sporten
waar een laag gewicht voordeel biedt. Er
zijn veel anorectische turnsters en hardloopsters, maar ook bij mannen kunnen
problemen ontstaan door een overmatige
fixatie op het eten en het lichaamsgewicht.
In Finland werd ooit vastgesteld dat onder
de mannelijke toppers in het skischansspringen extreem veel anorexia voorkwam.
Niet vreemd als je de populariteit van deze
sport in dat land kent, en weet hoeveel
voordeel het biedt om weinig te wegen.
Het wordt in een topsportmilieu dan ook
al snel normaal gevonden om middeltjes
te gebruiken die het gewicht nog meer
kunnen verlagen.
Een veelvoorkomend, maar weinig serieus
genomen bijeffect van topsport is de
karaktermisvormende uitwerking die het
kan hebben. Met name in sporten waar
veel geld te verdienen is en talent al jong
herkend kan worden. Een klassiek voorbeeld is de achtjarige jongen met een voor
iedereen waarneembaar talent voor voetballen. Al voordat hij gescout wordt door
een profclub, iets dat overigens vanaf die
leeftijd al gebeurt, wordt het ventje, maar
ook zijn ouders, doorlopend verteld hoe
goed hij wel niet is. En hoever hij het wel
niet kan gaan schoppen. En wat dat waard
is, denken de ouders, die weinig verdienen
met hard werken. Het jongetje wordt vanaf
dat moment door iedereen net iets anders
bejegend dan zijn broertjes of andere leeftijdsgenoten. Dat dit niet leuk is voor die
‘gewone’ voetballers krijgt relatief veel aandacht: de broer van Marco van Basten viel
veel begrip ten deel toen hij ooit vertelde
hoe groot en negatief de effecten van een
broer met uitzonderlijk voetbaltalent voor
hem waren. En dan is Van Basten zelf nog

bescheiden gebleven. Veel voetballers zijn
er al vroeg van overtuigd dat ze niet alleen
goed zijn in hun sport, maar ook bijzondere mensen zijn. Dat de regels in de gewone
samenleving niet op hen van toepassing
zijn. Ze hoeven niet in de rij te staan, ze
hebben geld voor alles waar leeftijdsgenoten slechts van dromen en de meisjes staan
in de rij, gratis en voor niets. Dat het vaak
niet de meest stabiele meisjes zijn, is voor
de anderen slechts een schrale troost.
Veel succesvolle profsporters zijn verworden tot onaangename narcistische
mannen of vrouwen, met vaak ook een
zeer beperkte gewetensfunctie. Voor een

Topsport is
een soort
theater,
een wereld
vol illusies,
waar eerst en
vooral geld
moet worden
verdiend.

den gaan met topsporters, was het leed
aanmerkelijk minder. In een recente
wetenschappelijke studie van Australische psychologen werd geconcludeerd
dat psychologische klachten een ernstig
probleem zijn in de topsport. Het advies?
Besteed hier serieus aandacht aan. Gaat
dat gebeuren? Waarschijnlijk niet. De belangen van de mensen rond de topsporter
zijn te groot, net als hun ego’s. Dat officials
van de FIFA massaal corrupt blijken te zijn,
is toch volstrekt logisch, als je ziet hoe ziek
het klimaat in het voetbal is? Het gaat om
een ongelooflijk grote miljardenindustrie,
waarin de individuele sporter volstrekt
onbelangrijk is geworden. De gemiddelde
voetballer kunnen we het beste vergelijken
met een Volkswagen vol sjoemelsoftware:
het gaat om de prestaties, niet om de manier waarop die tot stand komen.
En wat hebben we in dit verhaal dan nog
niet gehad? De media natuurlijk. Daar
heeft men ook belangen die niet bijdragen
aan de gezondheid van de sporter. Ook
daar moet geld worden verdiend. Je kunt
jezelf als journalist op de borst kloppen,
omdat je matchfixing hebt bewezen,
maar sta je ook stil bij het individuele
leed dat daar vaak achter verscholen gaat?
Wedstrijden worden meestal verkocht
door sporters met een gokschuld. Zij zijn
chantabel, en niet zelden wanhopig over
hun gokverslaving. De mogelijkheid om
je schulden ongedaan te maken door een
bal in eigen doel te schieten wordt dan wel
heel verleidelijk. Als het uitkomt, keert
iedereen zich van je af, maar niemand lijkt
zich druk te maken over de gokverslaving
bij topsporters, een steeds groter wordend
probleem.

camera weten ze zich meestal nog net te
gedragen, maar achter de schermen gaat
er vaak van alles mis. Zo is er bijvoorbeeld
heel veel agressie, die in de overgrote
meerderheid van de gevallen nooit de pers
haalt. Mario Balotelli, de voetballer die
de meeste aandacht krijgt buiten het veld
vanwege wangedrag, is een extreem geval,
maar binnen het profvoetbal is hij minder
afwijkend dan daarbuiten met zijn veel te
dure auto’s, exorbitante uitgavenpatroon
en buitenissig gedrag.
Je wordt geen psychopaat zonder dat je
daar een zekere aanleg voor hebt, maar
als wij, de omstanders, anders om zou-

Wij romantiseren topsport, en maken
onszelf wijs dat het niet wezenlijk anders is
dan een potje voetbal met vrienden op het
strand. Alleen het niveau zou verschillen.
Maar dat klopt niet: topsport is een soort
theater, een wereld vol illusies, waar eerst
en vooral geld moet worden verdiend. Het
is een van de grootste industrieën van de
moderne tijd, treffend omschreven als
de belangrijkste bijzaak in het leven. Dat
de acteurs die het toneel bevolken vaak
niet erg gezond zijn, en dat daar weinig
aandacht voor is, willen wij, de kijkers,
liever niet horen. Wij ontvluchten onze
dagelijkse sores door te fantaseren over
sportmensen die zo’n mooi leven hebben.
De werkelijkheid is anders; benijd ze maar
niet./

Wil jij ‘t ook weten?

de beste zorg is uit voorzorg

“Door preventief onderzoek is bij mij een ernstig
risico op hartfalen vastgesteld. Dit was zo ernstig
dat ik de volgende dag ben opgenomen in het
ziekenhuis. Dat is mijn geluk geweest, want twee
dagen was het kantje boord.”

Tjerko Jurgens
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