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Sportgen  

Versnellende hartslag, dieper wordende ademhaling, verhoogde spierspanning, adrenaline, 

opkomend zweet, steken in je zij: ik houd er niet van. Diep gaan, afzien, sowieso tempo versnellen, 

aan mij is het niet besteed. Al helemaal niet buiten in de regen. Sport is volstrekt nutteloos, een 

verspilling van tijd en energie en je wordt er moe van. 

Waarschijnlijk zijn er behalve mannen en vrouwen, religieuzen en atheïsten, hetero's, homo's en 

pedo's, ook sportende en niet-sportende mensensoorten. Dat ligt vast in onze hersenen, is onder 

invloed van hormonen in de baarmoeder bepaald. Ik sprak eens een jongen met Asperger, die niks 

had met ironie, met z'n hele verstand kon hij niet begrijpen wat er grappig is aan “lekker weertje” 

zeggen als het regent. Zoals bij hem het ironie-gen ontbrak, zo mis ik het sportgen. Ik begrijp nog 

steeds de kick niet van die ene centimeter verder of dat ene doelpunt méér, dat een dag er na oud 

nieuws en vergane emotie is. Wetenschappers en ervaringsdeskundigen vertellen over lekkere 

stofjes, endorfines, die vrijkomen bij flinke inspanning: ik krijg ze niet.  

Sterker nog, bij mij komen die stofjes vrij als ik languit in de zon lig. Wandeltochten zijn bij mij nooit 

langer dan vijf kilometer, en duren uren, in het warme gras liggend, me volledig overgevend aan de 

zwaartekracht, met een stokje in het zand roerend en kijkend naar langs rennende mieren.  

Ik had als puber al niks met sport; trefbal deed zeer, hockey nog veel meer aangezien ik weigerde 

mijn kleedgeld aan gymschoenen uit te geven als saucijzenbroodjes van de Hema lekkerder waren. 

Touwklimmen vond ik een omslachtige manier om een orgasme te krijgen. Dat je bij volleybal ook 

naar de bal toe kunt bewegen om de kans te vergroten dat een opwaartse armbeweging die bal 

ergens in het universum ontmoet, kwam niet in me op. 

En dat terwijl ik in de bloei van mijn leven een waar sporterslichaam had. Weliswaar niet om als 

ijsdanseres in een minuscuul jurkje op muziek van het Zwanenmeer een dubbele axel te springen, 

maar dan toch wel als zwemster of hardloopster. Helaas pindakaas voor het Olympisch Team. 

Sporten zou trouwens verboden moeten worden voor mensen die in gezinsverband leven. Op 

zaterdag om zeven uur je bed uit moeten omdat je dochter honkbalt... Niet op zondag met z'n allen de 

bossen in kunnen omdat Papa moet hockeyen in Hoogeveen, om tegen etenstijd aangeschoten thuis 

te komen en op de bank in slaap te vallen. Scheidingsfactor Numero Uno. 

Sportpagina's in de krant daarentegen vind ik fijn; je kunt ze lekker ongelezen gebruiken om een 

vuurtje mee aan te maken. Sport op tv vind ik o.k. in het Spaans Centrum tijdens het eten van met 

knoflook doordrenkte gamba's, mits er tegelijkertijd een bingo gehouden wordt waar je een half varken 

kunt winnen.  

Alleen tijdens mijn zwangerschappen heb ik ALLE wedstrijden van het EK, en twee jaar later het WK 

gezien, languit liggend op de bank. Gek genoeg helpt voetbal kijken uitstekend tegen misselijkheid en 

harde buiken.  

Mijn kinderen hebben het gen wel. 


