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‘Om te winnen als persoon en om persoonlijke groei door te maken, moet je open kun-
nen staan voor nieuwe dingen, geraakt kunnen worden en bevlogen zijn. Je moet doelen 
kunnen stellen en af durven wijken van gebaande wegen. Vastgeroeste gewoontes hoef je 

niet persé weg te gooien, maar je mag ze wel kritisch bekijken. Daar is lef voor nodig en 
soms moet je je daarvoor kwetsbaar opstellen. Je moet om leren gaan met mensen die niet 

begrijpen waar je mee bezig bent. Net als het leren incasseren, opkrabbelen en doorgaan 
na de zoveelste tegenslag. Je eigen weg volgen en eigen keuzes maken ontwikkelt je zelfres-
pect. De topsport heeft  me dit alles geleerd. Dit is voor mij een van de grotere overwinnin-

gen in het leven. Misschien wel een mooiere dan welke medaille dan ook.’

Ellen van Langen, 2004
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Inleiding

In een periode van besluiteloosheid heb ik eens gedacht dat het handig zou zijn om 
geblesseerd te raken en noodgedwongen te moeten stoppen met topsport. Hoewel het 
een enigszins rare gedachte van een topsporter is, weet ik nog steeds hoe ik tot een der-
gelijk hersenspinsel kwam. Enerzijds was ik mij aan het ontwikkelen als sporter. Ge-
durende een aantal jaren maakte ik deel uit van de Nederlandse badmintonselectie; ik 
was erop gebrand het ver te schoppen in mijn sport. Tegelijkertijd ging ik humanistiek 
studeren. Ik leerde de mensen kennen die nu mijn vrienden zijn en er kwam een veel-
heid aan nieuwe kennis en perspectieven op me af waar ik me vol in stortte. Topsport 
kwam in strijd met de rest van mijn leven en daarmee kwamen vragen die ik eigenlijk 
al langer had, steeds meer aan de oppervlakte. Wat vind ik nu echt belangrijk? Hoe wil 
ik mijn leven inrichten? Ik had de mogelijkheid om fulltime als badmintonner aan de 
slag te gaan. De vraag was: als ik in het teken van mijn sport ga leven, wat betekent dat 
dan voor me? Waarom zou dat waardevol voor mij zijn en wat moet ik ervoor opgeven? 
Maandenlang hebben deze vragen mij bezig gehouden. Het was uiterst moeilijk om een 
keuze te maken tussen een leven als topsporter, iets waar ik altijd van gedroomd had, en 
een leven waarin vele andere interesses en mogelijkheden zich aandienden. Ik besloot 
uiteindelijk te stoppen met topsport en koos voor mijn ontwikkeling in ‘al die andere 
gebieden van het leven’. Hoewel de keuze de juiste blijkt te zijn geweest, heb ik kunnen 
ervaren wat het voor mij betekende om afscheid te nemen van het topsportleven. Ik re-
aliseerde mij meer dan eens hoeveel topsport van iemand vraagt, maar ook hoeveel het 
voor een persoon kan opleveren

Wat voor mij geldt, zou mogelijkerwijs ook voor andere personen kunnen gelden, was 
mijn gedachte. Hoe zit dat eigenlijk met andere sporters? Hechten zij dezelfde betekenis 
aan het bedrijven van sport op topniveau als ik, of kan je op heel andere manieren zin 
ontlenen aan topsport? Wat betekent het voor andere sporters om aan topsport te doen? 
Ik raakte gefascineerd door dit soort vragen. Mijn persoonlijke fascinatie voor de bete-
kenissen die topsport voor zijn beoefenaars kan hebben ligt dan ook ten grondslag aan 
deze scriptie. 
 Ik heb nog een andere reden gehad om een studie te wijden aan topsport en zinge-
ving. Niet alleen ik had mijn vragen, ook andere sporters hebben hun persoonlijke vra-
gen en thema’s met betrekking tot hun sportbeoefening. Ik vind het uitermate belang-
rijk om de betekenisgeving in topsport aan de orde te stellen. In dit betoog zal aan de 
orde komen dat mensen de behoeft e hebben om hun leven als zinvol te ervaren. Het is 
ook duidelijk dat er in onze samenleving veel waarde aan topsport wordt gehecht. Maar 
hoewel topsport stevig verankerd is in de Nederlandse samenleving en de meeste men-
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sen zich waarschijnlijk voor kunnen stellen dat topsport zingevend is, is een antwoord 
op de vraag waarom een topsporter het bedrijven van topsport zinvol vindt daarmee 
nog niet gegeven. Aan topsport kan op vele manieren zin worden ontleend en het is een 
domein dat specifi eke zingevingsprocessen met zich meebrengt. Ik acht het waardevol 
en ook noodzakelijk om kennis omtrent deze processen te ontwikkelen. Ik vind het in 
het belang van de sporters dat er meer rekening gehouden wordt met de betekenis die 
het bedrijven van topsport voor een persoon kan hebben. Niet alleen voor de sporter 
zelf is het belangrijk om inzicht te hebben in de zin van topsportbeoefening. Ook voor 
begeleiders, ouders en andere betrokkenen acht ik het van belang om inzicht te verwer-
ven in de betekenisgeving die gemoeid gaat met het bedrijven van topsport. Ik pleit er-
voor dat er meer aandacht komt voor zingeving in de begeleiding van topsporters.

Op basis van het voorgaande kom ik tot een vraagstelling voor deze studie, te weten: 
welke zin ontleent een topsporter aan de beoefening van topsport? Met het beantwoorden 
van deze vraag beoog ik een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het ge-
bied van topsport en zingeving. Ik onderzoek de relatie tussen topsport en zingeving op 
basis van wetenschappelijke literatuur. Naast wetenschappelijke literatuur maak ik ge-
bruik van uitspraken van sporters om betekenisgeving in topsport te bestuderen. Deze 
uitspraken zijn voornamelijk afk omstig uit krantenartikelen en egodocumenten.
 Ik ben mij er van bewust dat het gepresenteerde onderzoek wat volledigheid betreft  
zijn beperkingen kent. Gezien de beperkte tijd en ruimte heb ik mij toegelegd op wat in 
mijn optiek de hoofdlijnen zijn. Niettemin hoop ik dat deze studie dusdanige kennis 
over zingeving in topsport brengt, dat het zowel topsporters alsook hun begeleiders en 
andere belanghebbenden vruchtbare inzichten oplevert. Het zou mooi zijn als dit on-
derzoek een bijdrage kan leveren aan het verder ontwikkelen van begeleiding van spor-
ters.

Deze studie bestaat uit twee delen. Deel I bestaat uit een theoretisch kader, welke de 
basis vormt voor de verkenning van topsport als bron van zin. In het eerste hoofdstuk 
komt de betekenis van de Olympus en de relatie met zingeving aan de orde. Wat het 
fenomeen sport is en wat ik onder topsport versta, komt aan bod in hoofdstuk twee. 
In het derde hoofdstuk ga ik in op wat in dit onderzoek onder zingeving verstaan kan 
worden. In de verkenning van de betekenis die topsport heeft  voor de topsporter, staan 
twee theorieën centraal. Ten eerste maak ik gebruik van de theorie van zingeving van 
de Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister. Ten tweede ligt de morele ontologie van 
Charles Taylor ten grondslag aan de verkenning van zingeving in topsport. Nadat ik 
beide perspectieven gepresenteerd heb, zet ik uiteen welke structuur ik volg in deel II. 
 In deel II staat de verkenning van topsport als bron van zin centraal. Ik maak gebruik 
van een metafoor om betekenisgeving in topsport te verkennen: de godenberg. De me-
tafoor verwijst naar de Olympus; topsport is te zien als het beklimmen en het afdalen 
van een berg. Aan de hand van de metafoor van de godenberg beschouw ik zingeving in 
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topsport in vier stappen. De betekenisgeving in het proces van oriëntatie komt aan de 
orde in hoofdstuk vier. Hoofdstuk vijf is gewijd aan het handelingsproces dat de sporter 
in zijn carrière doorloopt en de betekenissen die dit proces voor hem heeft . In het zesde 
hoofdstuk staat zingeving met betrekking tot doeltreff endheid in de loopbaan centraal 
en in hoofdstuk zeven ga ik in op de betekenisgeving die gepaard gaat met het proces 
van heroriëntatie. Nadat ik deze vier aspecten heb bestudeerd, presenteer ik in hoofd-
stuk acht een visie op geestelijke begeleiding in het domein van topsport. 



Deel I
Th eoretisch kader 
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1In de ban van de Olympus

1.1.  De Olympus in zijn historische betekenis

‘Vertelt me nu, Muzen, die woont op de Olympus – want gij zijt godinnen en weet al wat er 
gebeurt, terwijl wij mensen niets weten, dat ons niet verteld werd – vertelt mij dus, wie de 
aanvoerders en de leiders der Grieken waren. Wat betreft  het gros van de manschappen, 
uit Ilium gekomen, hun namen zou ik niet kunnen noemen noch zelfs maar hun aantal, 

ook al had ik tien tongen, tien monden, een stem, die geen moeheid kent, een hart van 
brons, tenzij gij Muzen van de Olympus, dochters van Zeus, het mij voorzegt en ingeeft .’

(Homeros, Ilias en Odyssea, p. 35)

In de ban zijn van de Olympus, wat zou dat kunnen betekenen? In de Griekse oudheid is 
men al in de ban van de Olympus. Voor de oorsprong van het woord ‘Olympus’ komen 
we uit bij Homerus, de beroemde Griekse dichter uit de achtste eeuw voor Christus. Tot 
op de dag van vandaag worden mensen door zijn werken geïnspireerd, maar ook in de 
oudheid vormen zij al een inspiratiebron. In het epos Ilias karakteriseert Homerus de 
Griekse goden als een menselijke godenfamilie die leeft  in een paleis op de berg Olym-
pus. De oppergod Zeus wordt gezien als het hoofd van deze goden. Vanwege hun woon-
plaats worden de goden de Olympiërs genoemd (Ramondt 1995, p. 16). Homerus dicht de 
Olympiërs menselijke trekken toe, waardoor de onsterfelijke goden eveneens de men-
selijke onvolmaaktheid bezitten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, moeten 
de verhalen over de goden niet gezien worden als uitingen van de Griekse godsdienst 
(idem, p. 17). In andere woorden, het geloof dat de Grieken betoonden, is iets anders 
dan het belang dat zij aan de Homerische goden toekenden. Maar door de Olympiërs 
tot leven te brengen, verschaft  Homerus de Grieken een mogelijkheid zich te verbinden 
met hun goden. De olympische goden worden door de Grieken nauw betrokken bij het 
dagelijks leven. Zowel in het persoonlijke leven als in de samenleving neemt de verering 
van de goden een belangrijke plaats in. De fantasierijke verhalen over de olympische 
goden met menselijke trekken stellen de Grieken in staat zich een voorstelling van hun 
goden te maken. In andere woorden, de Olympiërs vormen voor de Grieken een moge-
lijkheid betekenis te geven aan de abstracte krachten die de grondslag vormen van hun 
godsdienst. De olympische goden staan symbool voor de goddelijke krachten die de ge-
wone Griekse sterveling niet kan bevatten. 
 Volgens het schrijven van Homerus vertoeven de olympische goden op de Olympus 
en het woord ‘olympisch’ vindt dus zijn oorsprong in deze heilige berg en zijn godde-
lijke bewoners. In de huidige tijd associëren veel mensen het woord ‘olympisch’ direct 
met de Olympische Spelen. Het duiden van de herkomst en betekenis van de naam voor 
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het grootse sportevenement wordt onder andere gedaan door Finley en Pleket. In hun 
boek Olympische Spelen in de Oudheid beschrijven zij dat de Grieken hun goden veel-
vuldig aanriepen om hen te eren, gunstig te stemmen of om hen te bedanken (Finley 
en Pleket 2004, p. 36). Er werden vele feesten ter ere van de goden gehouden en proces-
sies, off ers en gebeden vormden een belangrijk onderdeel van dit soort feesten. Vaak 
werden er wedstrijden georganiseerd. In het Griekse district Elis werd een plek gewijd 
aan ‘Zeus Olympios’. Deze plek kreeg de naam Olympia; ‘Zeus Olympios’ betekent let-
terlijk ‘Zeus die de Olympus bewoont’ (idem, p. 31). Ook in Olympia organiseerden de 
Grieken spelen en deze werden gehouden ter ere van Zeus. Uit de hele oudgriekse we-
reld kwamen atleten om mee te doen aan de wedstrijden. Het was kenmerkend voor de 
spelen in Olympia dat er in het offi  ciële programma alleen sportwedstrijden gehouden 
werden, in tegenstelling tot spelen op andere plaatsen, waar bijvoorbeeld wedstrijden in 
welsprekendheid werden georganiseerd (idem, p. 38).
 Finley en Pleket beschrijven dat religieuze rituelen een aanzienlijk deel uitmaakten 
van de spelen. De spelen duurden vijf dagen. De eerste dag van de spelen was voor de 
eredienst aan de goden, het afl eggen van de eed en voor gebeden. De derde dag was be-
stemd voor nog meer rituelen, waaronder een off er aan Zeus. Aanbidding van de goden 
en fanatieke deelname aan wedstrijden gingen hand in hand bij religieuze feesten 
(idem, p. 39). Wedstrijden vormden een karakteristiek onderdeel van de oudgriekse cul-
tuur. De cultuur was doorspekt met wat in het Grieks ‘agon’ genoemd wordt; met strijd, 
competitie. Het meedoen aan een wedstrijd was een serieuze aangelegenheid. Er stond 
veel op het spel en het winnen van een wedstrijd gaf eer en prestige. Tweede worden 
telde niet; het winnen was het meest belangrijk. Het is bekend dat deelnemers aan de 
spelen van Olympia baden voor ‘een krans of de dood’ (idem, p. 41).

1.2.  De betekenis van de Olympus in de moderne tijd

De geschiedenis van Olympia kreeg in de negentiende eeuw de bijzondere belangstel-
ling van de Franse baron Pierre de Coubertin. De Coubertin hield zich van jongs af aan 
bezig met educatie en heeft  gedurende zijn leven uitgesproken ideeën aangedragen met 
betrekking tot morele opvoeding. De Coubertin pleitte voor het in ere herstellen van 
de klassieke Olympische Spelen. Hij verwees naar de Spelen in Olympia als model voor 
de morele en religieuze vorming van mensen. De baron noemde zijn sportideologie het 
Olympisme. Het Olympisme zag hij als een geesteshouding en hij had met deze ideolo-
gie drie doelen voor ogen. Olympisme staat voor de morele vorming van het individu, 
voor de hervorming van de samenleving en voor het bevorderen van het begrip tussen 
samenlevingen en staten. ‘De genoemde drie doeleinden van het Olympisme werden door 
de Coubertin –daartoe door de klassieke Griekse Spelen geïnspireerd – ondergebracht in 
een esthetisch kader van symbolen, rituelen en ceremonies’ (Tamboer en Steenbergen 
2004, p. 108-110). 
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In 1896 werden de ethische idealen van De Coubertin verwezenlijkt in de or-
ganisatie van de eerste moderne Olympische Spelen in Athene. Het IOC werd 
opgericht, het Internationaal Olympisch Comité. In de twintigste eeuw heeft  
deze internationale sportkoepel zich op wereldniveau stevig gevestigd en zij 
vormt nog altijd de basis voor de organisatie van de moderne Olympische Spe-
len. In navolging van de ideeën van de Coubertin heeft  het IOC duidelijke ethi-
sche uitgangspunten voor ogen in de organisatie van de Olympische Spelen. In 
het wetboek van het IOC wordt over het Olympisme geschreven: ‘Olympisme is 
een levensfi losofi e die bijdraagt aan de harmonie tussen de kwaliteiten van het 
lichaam, de wil en de geest. Olympisme tracht een levenswijze te bevorderen die 
is gebaseerd op plezier in het leveren van prestaties, de stimulering van de op-
voedkundige waarde van de voorbeeldfunctie en het respect voor fundamentele 
ethische principes. Het doel van Olympisme is sport in dienst te stellen van de 
harmonieuze ontwikkeling van de mens, met als uiteindelijk doel het creëren van 
een vredige samenleving, waarin handhaving van de menselijke waardigheid 
centraal staat’ (IOC 1994, p. 10). In de visie van het IOC is ‘meedoen belangrij-
ker dan winnen’. De moderne Olympische Spelen werden opgericht vanuit een 
moreel ideaal; omwille van de morele vorming van mens en samenleving en de 
versterking van de band tussen verschillende landen.
 In 1896 werden de eerste moderne Spelen gehouden en sindsdien wordt het 
evenement om de vier jaar georganiseerd.1 Als grootste sportevenement van 
de wereld kennen de Spelen een immense internationale belangstelling. Deel-
nemen aan de Spelen betekent dat men meedoet op het allerhoogste niveau. 
Het winnen ervan brengt enorme prestige met zich mee. In de praktijk staan 
de Olympische Spelen van vandaag vooral in het teken van strijd en prestatie 
(agon). Vaak delft  het participatie-ideaal het onderspit en is het winnen be-
langrijker dan meedoen. Medailles halen tijdens de Spelen wordt door spor-
ters gezien als het hoogst haalbare. Dit ideaal leeft  bij de olympische sporter 
zelf, maar zeker ook op nationaal niveau. De Spelen vormen een prestigestrijd 
van naties onderling, waarbij de sporters hun land representeren. In Neder-
land vaardigt het NOC*NSF de Nederlandse sporters af met als uitgangspunt 
dat winnen aan de Spelen belangrijker is dan meedoen; alleen atleten die heb-
ben bewezen mogelijke medaillekandidaten te zijn, worden in staat gesteld 
Nederland te representeren tijdens de Spelen. Het doel van Chef de Mission 
Charles van Commenée was Nederland in Peking bij de beste tien sportlan-

1 De Olympische Spelen kennen een zomer- en wintereditie, welke elkaar tweejaarlijks afwis-
selen. Bij wijze van uitzondering vonden de Spelen in 1916, 1940 en 1944 geen doorgang. Dit ten 
gevolge van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
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den van de wereld te krijgen.2 Het prestatie-ideaal op sportief gebied is ook op 
politiek-economisch niveau doorgedrongen.
 Met het prestatiestreven is het bredere ideaal van het Olympisme niet geheel 
aan de kant geschoven. De olympische ideologie en de topprestatie gaan hand 
in hand bij de Spelen van nu. Alle sporters verzameld tijdens de openingscere-
monie is het ultieme beeld van mensen die een missie delen, een levensinvul-
ling, een manier van leven. Iedere sporter is weliswaar gericht op zichzelf en 
zijn eigen olympische manifestatie, maar dat sluit de gezamenlijke identiteit, 
dat collectief dat uitgestraald wordt naar de buitenwereld, niet uit. Het olym-
pisch dorp is een verzamelplaats van op de prestatie gerichte individuen, maar 
ook een gemeenschap waarin verbroedering heerst, waar belangrijke waarden 
en leefstijlen gedeeld worden. Topsporters hebben elkaar nodig om te laten zien 
wie zij zijn, wat zij kunnen en waar zij voor staan. In de moderne Olympische 
Spelen komen het Olympisme en de strijd samen, net zoals in het oude Olym-
pia levensbeschouwing en agon samenkwamen.

De moderne Spelen hebben wereldwijd grote betekenis vanwege de prestige die 
met het toernooi gepaard gaat. Het deelnemen aan dit sporttoernooi is voor velen 
een droom, daar deelname een beleving op zichzelf is. De Olympische Spelen zijn 
niet een gewoon toernooi. De Spelen onderscheiden zich van andere sporttoer-
nooien door de bijzondere sfeer. Het evenement heeft  iets magisch. Dit magische 
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de openingsceremonie die voorafgaat aan 
de sportwedstrijden. Het stadion, dat in veel gevallen speciaal voor die gelegen-
heid gebouwd is, vormt het toneel voor opvoeringen en rituelen die de opening 
van de Spelen aankondigen. Het olympisch vuur wordt ontstoken en alle spor-
ters presenteren zich in een defi lé, waarbij zij middels het dragen van de nationale 
vlag en uniforme kleding laten zien welk land zij representeren. Hoewel iedere 
sporter en ieder team met zijn eigen belangen en doelen naar de Spelen komt, kan 
in de beelden van de opening een uitstraling van collectiviteit en gedeelde viering 
waargenomen worden. De toeschouwer kan zien hoe de beste sporters van de we-
reld samenkomen en door middel van rituelen en symbolen ‘hun’ Spelen vieren. 
 Met opzet is ‘hun’ Spelen geschreven, omdat deze selecte groep van spor-
ters kwalifi catie voor de Spelen gemeen heeft . Om zich te kwalifi ceren voor de 
Spelen heeft  de atleet een lange weg afgelegd. Meestal zijn jaren van trainings-
arbeid en een aan topsport aangepaste leefstijl vooraf gegaan aan olympische 
deelname. Toewijding, discipline, werklust en talent zijn elementen die vaak 

2 In De Volkskrant op 14-05-08: ‘Negen gouden plakken zijn benodigd om Nederland zijn gewenste 
positie in de toptien van het Olympisch medailleklassement te bezorgen. Dat is de berekening van 
Charles van Commenée, de chef de mission van de Nederlandse ploeg voor de Zomerspelen van 
Peking.’ Nederland zou uiteindelijk op de twaalfde plek eindigen.
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genoemd worden als noodzakelijk om het vereiste topniveau te kunnen halen. Als een 
sporter eenmaal zover is gekomen, dan wordt hij namens zijn land afgevaardigd.3 Hij 
vertrekt in de nationale equipe naar de olympische plaats, om daar voor zichzelf, zijn 
achterban en zijn land de beste prestatie ooit neer te zetten. Hij woont in het voor de 
sporters gebouwde olympisch dorp. De wedstrijduitrusting is speciaal voor hem en de 
andere deelnemers van zijn nationaliteit gemaakt en hij draagt de symbolen van het 
land. Dat alles staat in het teken van die ene dag, van dat ene moment waarop het gaat 
gebeuren, en waarop het móet gebeuren. Als het lukt, als hij die buitengewone prestatie 
weet te leveren, krijgt hij een medaille om zijn nek, een krans van laurier op zijn hoofd 
en als hij de állerbeste was, het nationale volkslied voor zijn prestatie.

Waarom hebben de Olympische Spelen vandaag de dag zo’n betoverende werking? Wat 
is dat toch, dat men in de ban raakt van die olympische sportwedstrijden? Ten eerste 
is er voor de topsporters een participatie-ideaal. Meedoen aan de Olympische Spelen 
betekent dat je onderdeel uitmaakt van een manifestatie waaraan wereldwijd een groot 
belang wordt gehecht. Het is bijzonder om het grootse evenement mee te maken. Ten 
tweede is de betekenis van de prestatie een verklaring voor de overweldigende belang-
stelling voor de Olympische Spelen. Winst tijdens de Spelen werd in de oudheid als ul-
tiem waardevol beoordeeld en dat wordt het vandaag de dag eveneens. Als je wint tij-
dens de Spelen, dan heb je de absolute top bereikt en heb je ‘het gemaakt’. 
 Belangrijke derde reden is de symboliek en de rituelen die inherent zijn aan het eve-
nement. De openingsceremonie, de olympische vlam, de laurierkransen en medail-
les voor de winnaar; het draagt bij aan het gevoel dat er iets groots gevierd wordt. De 
Olympische Spelen hebben een sterke symbolische kracht. De symboliek verschaft  
mensen over de hele wereld, zowel de sporters als de toeschouwers, een mogelijkheid tot 
beleving. Symboliek en rituelen zijn ervoor het alledaagse te verbinden met het overstij-
gende, het heilige. In de oudheid hadden de Spelen een religieuze functie. Ze stonden in 
het teken van het eren van de oppergod Zeus. De moderne Spelen verwijzen niet naar de 
verering van goden in strikt godsdienstige zin, maar de symbolen en rituelen verwijzen 
wel naar een symbolische werkelijkheid die de alledaagse werkelijkheid overstijgt. 

In deze scriptie wil ik een antwoord geven op de vraag welke zin de topsporter ontleent 
aan de topsportbeoefening. In het beantwoorden van deze vraag speelt de symbolische 
kracht van de Olympische Spelen een centrale rol. In de Griekse oudheid was men al 
in de ban van de Olympische Spelen. De symbolische kracht van de Olympus zal zich 
veel laten gelden in dit onderzoek. De Olympische Spelen komen veelvuldig terug in de 
betekenisgeving van sporters. Ook de symbolische kracht van de olympische berg heeft  
een belangrijke functie in deze studie naar zingeving in topsport. Ik wil nu eerst weer-
geven welke benadering van topsport in deze studie centraal staat. 

3 Uiteraard kan waar sprake is van ‘hij’, ook ‘zij’ worden gelezen.
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2
 

Een benadering van topsport

De meeste mensen zullen zich een beeld kunnen vormen bij de term ‘topsport’. Gaan 
we echter nader in op het fenomeen topsport, dan blijkt het een begrip dat lastig te om-
vatten is. Om een beter begrip te krijgen begin ik bij een defi nitie van topsport die het 
NOC*NSF hanteert:1 ‘Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau 
(EK’s, WK’s en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportonderdeel.’2
 Voor het toekennen van een topsportstatus aan Nederlandse sporters is deze defi ni-
tie goed bruikbaar. Dat deze pragmatische defi nitie van topsport echter aanvechtbaar 
is, wil ik aantonen met enkele opmerkingen. Ik zou allereerst aan willen voeren dat men 
als junior ook topsporter kan zijn. Verder valt het tennistoernooi van Wimbledon niet 
binnen de categorie EK, WK of Olympische Spelen, maar men is bij deelname, en zeker 
bij winst, in mijn optiek wel een toptennisser te noemen. En moet iemand één keer mee-
doen aan de hoogste toernooien om topsporter te zijn, of meerdere keren en voor hoe 
lang is men dan topsporter? Dammen is volgens NOC*NSF een erkend topsportonder-
deel, maar op welke gronden is dammen een sport te noemen? In tegenstelling tot dam-
men is darten geen erkend topsportonderdeel. Was de Nederlandse darter Raymond 
van Barneveld, die wereldkampioen werd, dan geen topsporter? 
 Uit deze discussiepunten mag blijken dat het bijzonder ingewikkeld is om een defi ni-
tie te geven van topsport. Hoewel ik het onhaalbaar acht om een defi nitie te geven waar-
bij aan al zijn verschijningsvormen recht wordt gedaan, is het voor mijn betoog noodza-
kelijk om tot een meer precieze defi nitie van topsport te komen. 

2.1.  Het fenomeen sport

Voordat ik tot een benadering van topsport kom, rijst bij mij eerst de vraag: wat is sport 
eigenlijk? In het bestuderen van het fenomeen sport maak ik gebruik van het werk van 
Jan Tamboer en Johan Steenbergen. In hun boek Sportfi losofi e zoeken zij naar demar-
catiecriteria met behulp waarvan sport van niet-sport kan worden afgegrensd. Zij on-
derkennen dat de defi niëring van sport een ingewikkelde zaak is. Voor een goed begrip 
van sport moet volgens hen naast de essentialistische vraag wat sport is, ook de operati-

1 NOC*NSF is de afk orting van het Nederlands Olympisch Comité in samenwerking met de Nederlandse 
Sport Federatie. Het NOC*NSF is de koepelorganisatie van de Nederlandse sport en vormt het hoogste or-
gaan in de Nederlandse topsport.

2 Voor de erkenning van topsportonderdelen hanteert NOC*NSF een kwalifi catielijst. Deze informatie is af-
komstig van de website www.sport.nl.
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onalistische vraag wat sport beoogt in ogenschouw genomen worden. Ze spreken in dit 
verband van het ‘dubbelkarakter van sport’ (Tamboer en Steenbergen 2004, p. 30).
 Ik begin met wat zij de essentialistische benadering van sport noemen. In het onder-
zoeken van de eigenheid van sport brengen Tamboer en Steenbergen ten eerste de kwes-
tie van het spelelement aan de orde. Wat is spel en hoe verhoudt sport zich ten opzichte 
van spel? Een veel aangehaalde defi nitie van spel komt van cultuurhistoricus Johan 
Huizinga, die spel opvat als ‘een vrije handeling, die als ‘niet gemeend’ en buiten het ge-
wone leven staande bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waar-
aan geen direct materieel belang verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen 
een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, 
en gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim omringen of 
door vermomming als anders dan de gewone wereld accentueren’ (Huizinga 2008, p. 41). 
Tamboer en Steenbergen merken op dat de defi nitie van Huizinga zowel te krap als te 
ruim is. In hun kritische noten benadrukken zij onder meer dat voor de notie van spel 
een belangrijk onderscheid te maken valt tussen spel als play en spel als game. 
 Met spel in de zin van play wordt gewoonlijk gedoeld op een bepaalde attitude, een 
bepaalde grondhouding of zijnswijze (Tamboer en Steenbergen, p. 33). Inherent aan spel 
als play zijn vrijheid en autoteliciteit. Vrijheid is te vinden in de vrijwilligheid voor deel-
name aan het spel en het open staan voor het mogelijke. Spel in de zin van play is het 
op zoek gaan naar het ongewone. Verrassing, voldoening, vreugde en plezier hangen 
met play samen. Autoteliciteit heeft  betrekking op play omdat de activiteit om zichzelf 
wordt verricht. Spelen is niet uit op een ander doel. In deze zin kan spel tegenover ar-
beid gesteld worden, waarbij arbeid wordt opgevat als een instrumentele activiteit: ar-
beid wordt verricht om iets anders te bereiken (idem, p. 34).
 Voor het karakteriseren van het begrip spel als game verwijzen Tamboer en Steenber-
gen in hun boek naar de zienswijze van Bernard Suits. Suits noemt vier elementen die 
kenmerkend zijn voor een game. Het gaat om het behalen van een doel, waarbij hij twee 
soorten doelen onderscheidt: doelen die los van het spel zelf staan (pre-lusory goal) en 
doelen die specifi ek voor het spel zijn (lusory goal). Het maken van meer punten dan de 
tegenstander vormt in veel sporten het pre-lusory goal, maar daarmee is nog niet gezegd 
om welke sport het gaat; dit doel geldt voor waterpolo, handbal en vele andere sporten. 
Het lusory goal is gelegen in de regels van een specifi ek spel. Waterpolo heeft  heel andere 
spelregels dan handbal; het behalen van punten komt in waterpolo in een andere context 
tot stand dan in handbal. Het tweede kenmerk van een game is dat men het doel van het 
spel nastreeft  met middelen die op basis van de regels geoorloofd zijn (pre-lusory means). 
Bij handbal is het niet toegestaan de bal in het doel te schoppen. Ten derde is eigen aan 
een game dat men geleid wordt door constituerende regels welke het halen van het doel 
bemoeilijken. Voor hordenlopers is het de regel dat ze over hoge hekjes moeten springen 
om de fi nish te bereiken. Het vierde kenmerk voor een game is dat dit soort obstakels vrij-
willig geaccepteerd worden (lusory attitude). Samengevat typeert Suits het spelen van een 
game als een vrijwillige poging onnodige obstakels te overwinnen (Suits 1988, p. 34-35).
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Er bestaan veel games die niet als sport kunnen worden aangemerkt, waarvan mono-
poly en computerspellen voorbeelden zijn. Tamboer en Steenbergen buigen zich over de 
vraag welke nadere eisen aan een game moeten worden gesteld om voor de kwalifi catie 
‘sport’ in aanmerking te kunnen komen. Daartoe formuleren zij de gangbare opvattin-
gen over wat een game tot sport maakt. Ten eerste noemen ze het vaardigheidsspel. Dit 
element maakt oefening en prestatieprogressie mogelijk en sluit daarmee bijvoorbeeld 
kansspelen uit (Tamboer en Steenbergen, p. 38). Het element van testen, strijd en com-
petitie hangt hiermee samen. Sport heeft  de vorm van een agonaal spel: het meten van 
de eigen vaardigheid met zichzelf, anderen, de elementen of abstracte limieten wordt 
vaak als een belangrijk element van sport aangemerkt (idem, p. 38). Wil een game tot 
sport worden, dan wordt vaak als criterium genoemd dat de beoefening van het spel 
in kwestie een zekere stabiliteit moet bereiken – een kortstondige rage is dan geen 
sport – en in verband daarmee een zekere mate van institutionalisering (idem, p. 39). 
Tamboer en Steenbergen erkennen dat problematisch aan dit criterium is dat buiten de 
geïnstitutionaliseerde (wedstrijd)sport per defi nitie niet aan sport kan worden gedaan. 
De vraag naar de rol van instituties bij het begrip van sport, verwijst naar de inbedding 
van sport in ruimere verbanden en op dit punt laat naar hun mening het dubbelkarak-
ter van sport zich gelden (idem, p. 39). Volgens Tamboer en Steenbergen zijn veel auteurs 
de mening toegedaan dat sport van doen heeft  met vaardigheden van een fysiek karak-
ter. Als aan het agonale vaardigheidsspel het appèl op specifi ek lichamelijke vaardighe-
den wordt gekoppeld, zouden activiteiten als schaken en bridgen, die wel tot de games 
behoren, niet als sport worden gekwalifi ceerd (idem, p. 39). Samenvattend: om een game 
tot sport te kunnen benoemen, moet het een vaardigheidsspel betreff en in competitie-
verband, het spel moet in zekere mate geïnstitutionaliseerd zijn en vaak wordt als een 
derde belangrijke voorwaarde het fysieke karakter van de vaardigheden genoemd. 
 
Aan de orde is gekomen dat wezenlijk aan sport het spelelement is en dat spel als play 
en spel als game onderscheiden kan worden. In de verkenning van de essentie van sport 
wordt nu een tweede element aan de orde gesteld, te weten die van de lichamelijke ac-
tiviteit. Wat kan verstaan worden onder lichamelijke activiteit als voorwaarde voor de 
kwalifi catie ‘sportbeoefening’? 
 Tamboer en Steenbergen geven weer hoe de betekenissen van lichamelijke activiteit 
gegrond zijn in lichaamsbeelden. Wordt uitgegaan van een substantieel lichaamsbeeld, 
waarbij het lichaam wordt opgevat als apparaat, als instrument, dan verwijst het woord 
‘lichamelijk’ naar het bewegingsapparaat. Beweging wordt hier opgevat als verplaatsing 
waarbij anatomische en fysiologische verschijnselen als spierkracht, uithoudingsver-
mogen en snelheid voor de verplaatsing zorgen. In dit geval wordt lichamelijke activiteit 
in sport gedefi nieerd als de uitvoering van lichaamsbewegingen. Het onderscheid tus-
sen sport en niet-sport wordt daarmee gemaakt op basis van de mate van lichaamsbe-
weging (idem, p. 44).
 In het kader van een relationeel lichaamsbeeld wordt met de uitspraak dat mensen li-
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chamelijke wezens zijn bedoeld dat ze fundamenteel op de wereld betrokken zijn, aldus 
Tamboer en Steenbergen. ‘Mensen zijn intentionele wezens, die op vele manieren een 
relatie met de wereld onderhouden’ (idem, p. 21). Vormt het relationele lichaamsbeeld 
het uitgangspunt, dan kan lichamelijke activiteit worden opgevat als het verrichten van 
bewegingshandelingen. ‘In bewegingshandelingen kan men een primair op verplaatsen 
gerichte intentionaliteit herkennen, waarbij ‘verplaatsen’ wordt opgevat als een specifi eke 
tijd-ruimtelijke verandering ten opzichte van de omgeving’ (idem, p. 45). 
 In hoeverre is de uitvoering van lichaamsbewegingen dan wel het verrichten van 
bewegingshandelingen voorwaarde voor het kwalifi ceren van een activiteit tot sport? 
Net zoals aan een game kenmerken toegevoegd moeten worden om als sport gezien te 
worden, zo moet ook aan lichamelijke activiteit nadere kenmerken toegevoegd worden 
om tot de kwalifi catie van sport te komen: met stofzuigen gaat lichamelijke activiteit ge-
moeid, maar daarmee is het nog niet als sport te kwalifi ceren. Om uitspraken te kunnen 
doen over in hoeverre sport als een lichamelijk vaardigheidsspel kan worden begrepen, 
vertrekken Tamboer en Steenbergen vanuit de verzameling van olympische sporten. Bij 
olympische sporten draait het om physical games met een agonaal karakter. Het doel dat 
specifi ek is voor het spel (lusory goal) wordt steeds gedefi nieerd als een bewegingspro-
bleem (idem, p. 47). De auteurs menen dat dit bewegingsprobleem kan worden begrepen 
in de zin van bewegingshandelingen: steeds laat zich het probleem in termen van een 
verplaatsend omgaan met de omgeving beschrijven, of het nou gaat om het verplaat-
sen van zichzelf, de ander, een voorwerp en of er nou hulpmiddelen worden ingezet of 
niet.3 Het verrichten van bewegingshandelingen wordt als essentieel beschouwd in de 
olympische sporten. Er wordt benadrukt dat binnen het lichamelijke vaardigheidsspel 
de lichaamsbewegingen niet worden uitgesloten; de twee opvattingen zijn complemen-
tair. De vorm van de lichaamsbeweging is wel degelijk belangrijk, denk aan turnen en 
dressuursport, zij het dat deze niet defi niërend is. Want in dat geval is bijvoorbeeld ook 
dansen tot sport te rekenen.
 Vaak wordt het lichamelijke dat kenmerkend is voor de sporthandeling gezien als het 
oplossen van een bewegingsprobleem. Hierbij moet worden opgemerkt dat de opvat-
ting over wat sport in essentie is, onderhevig is aan maatschappelijke invloeden. Zo is 
schaken geen sport te noemen als aan het oplossen van een bewegingsprobleem vol-
daan moet worden. Toch bestaat er in verschillende landen een schaakbond en ook de 
bridgebond is lid van NOC*NSF, aldus Tamboer en Steenbergen. Behalve dat lichamelijke 
activiteit voor meerdere interpretaties vatbaar is, vormt het ook zelf geen universele es-
sentie van sport. Sport hoeft  niet noodzakelijkerwijs tot het domein van physical games 
te worden ingeperkt en andersom kunnen bepaalde activiteiten door hun lichamelijke 
geaardheid toch voor de kwalifi catie van sport in aanmerking komen, ook als van een 
spelkarakter geen sprake is (idem, p. 51).

3 Hierbinnen maken Tamboer en Steenbergen verder onderscheid tussen de resultaatgeoriënteerde en de 
vormgeoriënteerde sporten. Sportfi losofi e, p. 48. 
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Tamboer en Steenbergen concluderen met betrekking tot de essentie van sport: ‘Gelet 
op het aspect van de ‘eigenheid’ van sport sluiten we hier af met de conclusie dat ‘phy-
sical games’ – in de besproken zin4 – de ‘harde kern’ vormen van de sportwerkelijkheid. 
Zijn beide elementen gezamenlijk aanwezig dan kan de activiteit in kwestie in principe 
als ‘sport’ worden erkend. …Ontbreekt zowel het spelelement als dat van de lichamelij-
ke activiteit, dan voldoet een handeling zonder meer niet aan enige voorwaarde om als 
sporthandeling te kunnen worden aangemerkt’ (idem, p. 52). Uit dit citaat kan worden 
afgeleid dat er op basis van de wezenlijke kenmerken geen strak onderscheid te maken 
valt tussen sport en niet-sport. Als grensgevallen van sport kunnen aangemerkt worden 
ofwel games waarin niet het oplossen van een bewegingsprobleem centraal staat, zoals 
in schaken, ofwel welbepaalde lichamelijke activiteiten die niet als een game te karakte-
riseren zijn, zoals fi tness (idem, p. 52). 

In het begin van deze paragraaf kwam naar voren dat het fenomeen sport te begrijpen 
is in essentiële zin en in operationele zin. Wat de wezenlijke kenmerken van sport ge-
noemd zouden kunnen worden, heb ik inmiddels behandeld. Ik zal nu kort in gaan op 
de operationalistische benadering van sport. 
 Sport is niet een losstaand verschijnsel; het is ingebed in diverse verbanden. Wat we 
als sport beschouwen, is afh ankelijk van de tijd en de plaats. In andere woorden, de con-
text is van belang in het toekennen van het predikaat ‘sport’. In het beschrijven van deze 
context onderscheiden Tamboer en Steenbergen de sociaal-culturele inbedding van 
sport en de benadering van sport als instrument (idem, p. 52). Ik begin met de laatste. 
 Sport is te bezien als een instrument, in die zin dat het als middel kan dienen tot 
het realiseren van één of meerdere extrinsieke doeleinden. Als sport door individuen 
gebruikt wordt om bijvoorbeeld economische, politieke of sociale doelen te bereiken, 
is er sprake van extrinsieke motivatie, daar het bereiken van deze doelen niet persé ge-
koppeld is aan de sport zelf. Sport kan ook door instituties als instrument aangewend 
worden om extrinsieke doeleinden te behalen. Dit is aan de orde van de dag en op zich 
geen probleem: een voorbeeld is de overheid die sportbeoefening stimuleert ter bevor-
dering van de gezondheid van mensen. Extrinsieke doeleinden kunnen echter ook de 
overhand krijgen en daardoor de eigenheid van sport overschaduwen. In dat geval is er 
sprake van instrumentalisering van sport (idem, p. 57). 
 Over de sociaal-culturele inbedding van sport zeggen Tamboer en Steenbergen: ‘Dat 
sport geen isoleerbaar verschijnsel is blijkt niet alleen uit de verschillende manieren waar-
op ze als instrument wordt aangewend. Als maatschappelijk verschijnsel oefent de sport 
zelf invloed uit op de samenleving als geheel en wordt ze daardoor beïnvloedt’ (idem, p. 
58). In een samenleving gelden algemene normen en waarden en deze staan in verband 
met de regels die in de sport aangenomen worden. De inbedding van sport in sociaal-
culturele context blijkt niet alleen uit de relatie met algemeen geaccepteerde maatsta-

4 Games waarin lichamelijke activiteit plaatsvindt zoals in de twee genoemde betekenissen.



24

i n  d e  b a n  v a n  d e  o l y m p u s

ven, maar ook uit de relatie met de rechtsregels zoals die in een samenleving gelden 
(idem, p. 60). Dat wat er in de sport plaatsvindt, heeft  verband met wat in de rechtsstaat 
als geoorloofd en niet geoorloofd wordt beschouwd. 
 Wat sport is, is voor een deel sociaal-cultureel bepaald. Ik zou me voor kunnen stel-
len dat in Spanje het stierenvechten als sport wordt aangemerkt, terwijl deze activiteit 
in andere landen onbekend of verboden is. Voetbal is in veel landen over de wereld po-
pulair, ijshockey wordt in tropische landen amper beoefend. Ook kan bijvoorbeeld de 
belangstelling voor een bepaalde sport toenemen of afnemen. Tamboer en Steenbergen 
concluderen dat de eigenheid van sport in acht moet worden genomen, maar tegelij-
kertijd moet het steeds als relatief beschouwd worden daar het op vele manieren een 
context heeft . Sport heeft  weliswaar een eigenheid, maar is voor zijn begrip eveneens 
afh ankelijk van zijn inbedding (idem, p. 64).

In het verkennen van het fenomeen sport is zowel een essentiële benadering als een ope-
rationele benadering nodig. De essentie van sport wordt gevormd door het spelelement, 
welke het onderscheid in play en game bevat, en het element van lichamelijke activi-
teit, waartoe zowel de lichaamsbeweging als de bewegingshandeling behoren. De harde 
kern van sport wordt gevormd door de aanwezigheid van zowel het spelelement als de 
lichamelijke activiteit. Het randgebied van sport heeft  van doen met de afwezigheid 
van één van beide elementen. Wat sport is, heeft  niet alleen te maken met de eigenheid, 
maar ook met de context. Sport kan instrumenteel worden opgevat en heeft  een sociaal-
culturele inbedding. Vanuit de noties met betrekking tot sport wil ik nu tot een begrip 
van topsport komen. 

2.2.  Topsport als specifieke vorm van sportbeoefening

Met behulp van de ideeën van Tamboer en Steenbergen heb ik weergegeven hoe het fe-
nomeen sport begrepen kan worden. Wat kan er nu onder topsport worden verstaan? Ik 
benader topsport als een specifi eke vorm van sportbeoefening. Deze benadering impli-
ceert dat er op verschillende manieren gesport kan worden. Tamboer en Steenbergen 
verwijzen naar de theorie van Crum. Crum stelt op basis van motieven voor sportbe-
oefening een classifi catie op van verschillende modi van sport, te weten recreatiesport, 
wedstrijdsport, topsport, fi tness-sport, avontuursport, pleziersport en cosmetische 
sport (Crum 1991, p. 67). Op deze plaats vind ik het onderscheid tussen recreatiesport, 
wedstrijdsport en topsport van belang. Recreatiesport heeft  volgens Crum als motief 
sportieve recreatie, gezamenlijkheid en ontspanning. Bij wedstrijdsport geeft  hij als 
motief gezamenlijke ervaring van spanning van de wedstrijd, subjectief presteren, ont-
spanning en sociaal contact aan. Hij onderscheidt deze modus van topsport, waarbij hij 
als dominant motief absoluut presteren, status en inkomen noemt (idem, p. 67).
 Crum geeft  aan dat een motief in topsport absoluut presteren is en dat in wedstrijd-
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sport subjectief presteren een motief vormt. De absolute prestatie is meetbaar met be-
hulp van objectieve maatstaven en het streven ernaar betekent het hoogst haalbare 
willen bereiken. Vanwege het streven naar dit maximum kan absoluut presteren ook 
maximaal presteren worden genoemd, zoals door de auteurs van Handboek coachen 
(Clijsen 1987, 1200-8) wordt gedaan: ‘Wanneer we spreken van een maximale prestatie 
wordt de beste prestatie bedoeld die in de betreff ende sport geleverd kan worden, dat wil 
zeggen een wereldrecord, een wereldkampioenschap of een olympisch kampioenschap.’ 
De subjectieve prestatie heeft  verband met het potentieel van het individu, in andere 
woorden, met de persoonlijke optimale prestatie: ‘Naast de beste prestatie in absolute 
zin kennen we ook de beste prestatie die een persoon of groep kan leveren. In de meeste 
gevallen is dit niet de absolute beste prestatie maar een prestatie op een veel lager niveau. 
Deze hoogst denkbare prestatie voor deze persoon noemen we dan de optimale prestatie’ 
(idem, 1200-9). 
 Het classifi catiemodel van Crum geeft  een basis voor het onderscheid dat ik wil 
maken tussen topsportbeoefening en andere manieren van sportbeoefening. Een atleet 
kan zich ten doel stellen de marathon van New York uit te lopen binnen een tijd die 
onder zijn persoonlijke record valt, waarmee hij ‘zichzelf verbetert’ en mogelijk een op-
timale prestatie levert.5 Het streven van een topatleet is niet alleen de verwezenlijking 
van zijn potentieel, maar beter te presteren dan alle andere atleten en de absolute pres-
tatie te realiseren. Het streven naar het maximaal haalbare kenschetst de topsporter. Ik 
beschouw het verschil in de prestatiemotivatie bij sporters als het belangrijkste onder-
scheid tussen topsport en wedstrijdsport. Hoewel voor topsporters motieven als geld 
en status zeker in het geding kunnen zijn, is in mijn ogen het prestatiemotief het meest 
fundamenteel voor topsporters. Bovendien kunnen geld en status ook een motief voor 
wedstrijdsporters vormen, dus deze twee motieven vind ik niet sterk om het verschil 
tussen topsport en andere vormen van sport aan te geven.
 Tamboer en Steenbergen merken op: ‘Omdat de ‘topsport’ steeds als ‘wedstrijdsport’ 
bedreven wordt, lijkt Crums onderscheid tussen ‘topsport’ en ‘wedstrijdsport’ enkel op 
grond van extrinsieke motivatie gemaakt te kunnen worden. Gaat men uit van intrin-
sieke kenmerken van een activiteit, dan is ‘topsport’ een onderdeel van ‘wedstrijdsport’ en 
betreft  het onderscheid enkel het niveau van beoefening’ (Tamboer en Steenbergen, p. 69). 
Tamboer en Steenbergen geven aan dat Crum alleen onderscheid kan maken op basis 
van extrinsieke motieven. De aard van de activiteit is voor een topatleet hetzelfde als 
voor de wedstrijdloper en het onderscheid zit dan alleen in het niveau van beoefening. 
Ik ga mee in deze gedachte. Een topvoetbalwedstrijd is in zijn vorm hetzelfde als een 
voetbalwedstrijd op een lager niveau. De regels en het doel van het spel komen overeen: 
de essentie van het voetbalspel is hetzelfde. Als sport bezien wordt als een continuüm, 

5 Met opzet schrijf ik ‘mogelijk’: de persoonlijke optimale prestatie gaat gepaard met de ervaring alles uit 
zichzelf gehaald te hebben wat mogelijk is. Het verbreken van een persoonlijk record biedt geen garantie 
voor deze ervaring. Voor een verdere uitwerking van de notie verwijs ik naar paragraaf 6.1.
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kan gezegd worden dat topsport zich aan het uiteinde van het continuüm bevindt, in 
die zin dat topsport een niveau aanduidt. De eigenheid van topsport is niet zozeer gele-
gen in een essentieel verschil van andere, alledaagse vormen van sport. 
 Kenmerkend voor de topsporter is de motivatie om de absolute top te behalen. Ik 
sluit aan bij de aanname dat als de sportbeoefening het middel is om uit te blinken, ex-
trinsieke motivatie in het geding is. Als het louter om het uitblinken is te doen, dan kan 
het ook een andere sport of zelfs een volledig andere activiteit, zoals pianospelen of dan-
sen zijn dat in dienst staat van dit doel. 
 Als het de sporter begonnen is om tot de perfecte uitoefening van zijn sport te 
komen, dan verwijst dat in mijn ogen ook naar intrinsieke motivatie. Op zichzelf mag 
de prestatiemotivatie verwijzen naar extrinsieke motivatie, maar deze gaat in veel ge-
vallen gepaard met de passie voor de sport zelf. Het gaat de topsporter erom de kwalitei-
ten die inherent zijn aan het spel zelf, volledig tot uiting te brengen. De topatleet wil niet 
zomaar de beste zijn, hij wil de beste zijn in wielrennen, tennis of gewichtheff en. Hij wil 
uitblinken in datgene waar hij mee bezig is en wat hij leuk vindt om te doen omwille 
van de activiteit zelf. Tamboer en Steenbergen erkennen dat intrinsieke motivatie in het 
geding is zodra het motief aan de activiteit zelf gekoppeld wordt (idem, p. 54).
 Veel topsporters zullen, als het ze gevraagd wordt, te kennen geven dat ze plezier heb-
ben in het spelletje. Daarmee keer ik terug bij de notie dat sport een spelelement bevat, 
hetgeen aan de orde gekomen is in paragraaf 2.1. In de uiting van plezier in de sport ligt 
spel in de zin van play vervat. De sporter geeft  blijk van een speelse attitude, hij heeft  
plezier in de activiteit waaraan hij deelneemt. Het sporten geeft  voldoening om het spel 
zelf. De speelsheid heeft  zeker een plek binnen topsport en het lijkt mij cruciaal om deze 
speelse attitude te behouden. Het spelen staat voor plezier en vreugde in wat men doet. 
Huizinga benoemt het spel als een vrije handeling die de speler geheel in beslag kan 
nemen. De gerichtheid op de absolute prestatie is kenmerkend voor topsporters, maar 
als de sportbeoefening alleen instrumenteel wordt beleefd, bestaat in mijn ogen grote 
kans dat de sporter afh aakt of opbrandt. 
 Spel als play vormt in mijn optiek een cruciaal element in topsport, maar het kan 
gebeuren dat het plezier in de sportbeoefening verdwenen is. De speelsheid kan over-
schaduwd zijn door andere belangen. Spel als game is echter per defi nitie aanwezig in 
de topsportbeoefening. Het meten van prestatieprogressie binnen het vaardigheidsspel 
door middel van strijd is waar topsport om begonnen is. Het streven naar de maximale 
prestatie staat op de voorgrond en de sporter handelt daar naar. Hij stemt zijn leefstijl af 
op zijn gerichtheid. Voor de topsporter is de sportbeoefening van een andere orde dan 
voor de wedstrijdsporter. Natuurlijk kan het een wedstrijdsporter ernst zijn en levert hij 
noeste arbeid om zijn optimale prestatie te bereiken. Er zijn voor de topsporter echter 
andere motieven en belangen in het geding en ook de arbeid die geleverd wordt is van 
een andere orde. Het onderscheid tussen ‘amateur’ en ‘prof’ dat vaak gemaakt wordt, is 
veelzeggend. In topsport is sprake van professionalisering.
 Inherent aan het onderscheid in de prestatiemotivatie is het onderscheid in het ni-
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veau van de beoefening. Topsport wordt gekenmerkt door het hoge prestatieniveau 
waarop de sport beoefend wordt. In de eerder gegeven defi nitie van het NOC*NSF is 
sprake van topsport op het niveau van EK, WK en de Olympische Spelen. In mijn opinie 
vormen ook vele andere sportwedstrijden een podium voor topsport, bijvoorbeeld het 
genoemde Wimbledon-toernooi voor het tennis, de Tour de France voor het wielren-
nen en de marathon van New York voor atletiek. Ook de wereldranglijsten van de ver-
schillende sporten kunnen in mijn optiek als een graadmeter voor topsportbeoefening 
worden gezien.
 Ik zie topsport zich onderscheiden van wedstrijdsport in het streven van de sporter 
niet alleen het beste uit zichzelf te halen, maar ook de absolute beste te worden. Dit stre-
ven hangt samen met het toenemende prestatieniveau en de houding en leefstijl die de 
sporter aanneemt teneinde zijn doelen te verwezenlijken. Hier wordt een belangrijk ele-
ment te berde gebracht, namelijk het uitgangspunt dat sporters een ontwikkeling door-
maken en gaandeweg kunnen uitgroeien tot topsporters. Men is niet altijd topsporter 
geweest, maar wórdt topsporter. Op jonge leeft ijd is niet te voorzien hoe de sportbeoefe-
ning vorm krijgt. Of een sporter uitgroeit tot topsporter is van vele factoren afh ankelijk, 
maar de prestatieprogressie en daaraan gerelateerd het selectieproces nemen hoe dan 
ook een belangrijke plaats in en zijn bepalend voor het verschil tussen sporter en top-
sporter. 
 De prestatieprogressie is mede afh ankelijk van hoe de sporter handelt naar zijn pres-
tatiestreven; in de competitie met andere sporters wordt zijn prestatieniveau meetbaar. 
In een zeker tempo bekwaamt hij zich in de sport die hij beoefent en naarmate hij beter 
wordt wint hij van meer tegenstanders, op steeds hoger niveau. De prestatieprogressie 
ten opzichte van de andere sporters is bepalend voor het al dan niet opgenomen wor-
den in de verschillende selecties die binnen de betreff ende sportbond bestaan. De vele 
sporten binnen Nederland kennen een eigen organisatie en selectiebeleid, maar in de 
regel vormt de nationale selectie binnen iedere sportbond het hoogste selectieniveau. 
De meeste topsporters zullen deel uitmaken van deze nationale selecties, waarbij wel in 
acht genomen moet worden dat topsport ook buiten bondsselecties kan worden bedre-
ven.6 
 In topsportbeoefening is het meten van de prestatie door middel van strijd met de 
ander aan de orde van de dag. Het woord ‘competitie’ vormt een afgeleide van het La-
tijnse ‘con petitus’ en betekent letterlijk ‘gezamenlijk reikend naar iets’. Het streven naar 
de maximale prestatie heeft  naast met het hoogst haalbare willen bereiken ook van 
doen met beter willen zijn dan de anderen, willen winnen van iedereen. In sommige 
gevallen lijkt de absolute topprestatie niet het karakter te hebben van wedijver met de 
ander, zoals in het geval van het vestigen van een werelduurrecord baanwielrennen of 
het behalen van de maximale score in de ringen. Echter, ook in deze gevallen staan de 

6 Denk aan de commerciële ploegen in bijvoorbeeld het Nederlandse schaatsen en het wielrennen. Ook zijn 
er individuele sporters die buiten de selecties van hun sportbond om een topsportcarrière bewerkstelligen.
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objectief gemeten prestaties in relatie tot objectief gemeten prestaties van andere spor-
ters. De absolute beste zijn betekent beter zijn dan alle anderen. De topsporter heeft  de 
ander per defi nitie nodig om de positie van de beste te kunnen innemen.
 In de vorige paragraaf is opgemerkt dat bij de toekenning van het predikaat ‘sport’ de 
maatschappelijke invloed en sociale inbedding van belang is. Dit geldt evenzeer voor de 
toekenning van de kwalifi catie ‘topsporter’. De erkenning van de status ‘topsporter’ kan 
gegeven worden vanuit organisatorisch niveau, zoals vanuit bondscoaches, trainers en 
besturen, maar ook vanuit bijvoorbeeld de directe sociale omgeving, vanuit de media of 
vanuit de maatschappij in de vorm van supporters of toeschouwers. Of een topsporter 
als zodanig erkend wordt, hangt af van de context en tijd waarin hij zich bevindt. 
 Nog een keer wil ik wijzen op de onmogelijkheid een alomvattende defi nitie van top-
sport te geven. Een aantal jaren geleden was beachvolleybal geen erkende sport, tegen-
woordig heeft  het een olympische status. Ook de plaats is van invloed. De Nederlandse 
korfb allers staan aan de top van hun sport, maar zijn zij topsporters te noemen gezien 
het feit dat in bijna geen enkel land korfb al wordt gespeeld en er amper concurrentie is?

Deze paragraaf samenvattend: in dit betoog vat ik topsport op als een specifi eke vorm 
van sportbeoefening waarvoor de gerichtheid op de maximale prestatie kenmerkend is. 
Deze specifi eke vorm van sportbeoefening gaat gepaard met een hoog prestatieniveau 
en veronderstelt een competitieve context waarbinnen een selectieproces plaatsvindt. 
De sporter vormt zich een houding naar zijn sportbeoefening en stemt zijn leefstijl daar 
op af. 
 Nu duidelijk is dat ik topsport van andere vormen van sport onderscheid op basis 
van de vorm van de beoefening, wil ik uiteenzetten waarom ik in dit onderzoek spe-
cifi ek tópsport als bron van zin wil bestuderen. In andere woorden: in dit onderzoek 
houd ik mij bezig met de vraag welke zin topsport verschaft  aan sporters en niet met 
de vraag welke zin sport in het algemeen aan mensen verschaft . Ten eerste zou de laat-
ste vraag te breed zijn om in dit onderzoek te kunnen beantwoorden. De tweede reden 
heeft  verband met de eerder gemaakte opmerking dat voor de topsporter de sportbeoe-
fening van een andere orde is. De eigenheid van topsport ligt ten grondslag aan het ver-
kiezen van bestudering van specifi ek tópsport als bron van zin. Ik veronderstel dat de 
soort prestatiegerichtheid gevolgen heeft  voor de betekenisgeving. Het streven naar de 
absolute top, het beoefenen van sport op topniveau en de houding en de leefstijl die de 
topsporter zich daartoe aanmeet, impliceert een specifi ek proces van zingeving. Naar-
mate een sporter sterker gericht is op het behalen van de top, stelt hij zijn leven meer in 
op het bereiken van dit doel. De sportbeoefening komt op de eerste plaats, het heeft  een 
grote waarde. Hoe groter de waarde of het belang van topsport, hoe belangrijker top-
sport wordt voor de ervaring van zin. Het verschil tussen de fanatieke wedstrijdsporter 
en de topsporter is dat de eerste weliswaar veel betekenis kan ontlenen aan zijn sport-
beoefening, maar voor het ervaren van een zinvol leven daarnaast ook put uit andere 
bronnen. Voorbeelden daarvan zijn werk, een gezin, sociale activiteiten en hobby’s. De 
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topsporter beoordeelt zijn sportbeoefening als de prioriteit in zijn leven en hoe meer de 
sport op één wordt gesteld, hoe minder ruimte er in het leven over is voor andere bron-
nen van zin. Topsport is de voornaamste betekenisbron. 
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3Topsport in het kader 
van zingeving 
De centrale vraag in deze studie is welke zin topsporters aan het bedrijven van topsport 
ontlenen. In dit hoofdstuk sta ik stil bij het begrip zingeving. Eerst zal ik aangeven wat 
zingeving is en hoe zingeving in topsport is te beschouwen. Vervolgens geef ik twee vi-
sies ten aanzien van zingeving. In paragraaf 3.2 komt de theorie van zingeving van de 
psycholoog Roy Baumeister aan de orde. De ideeën van de fi losoof Charles Taylor pre-
senteer ik in paragraaf 3.3. Ik zal vervolgens expliciteren waarom ik beide visies gebruik 
in het verkennen van zingeving in topsport. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
staat de metafoor van de godenberg centraal. Ik leg uit wat onder deze metafoor kan 
worden verstaan en wat de betekenis van de metafoor is in dit onderzoek.

3.1.  Zingeving in topsport

Zingeving is op te vatten als het geven van betekenis aan zaken in het leven en aan het 
leven zelf. ‘Zingeving houdt in dat de mens betekenis toekent aan feiten, situaties en ge-
beurtenissen. Hij kan zich daardoor tot gegevenheden verhouden en tot op zekere hoogte 
richting geven aan het eigen handelen’ (Mooren 1998, p. 195). Als mens geven wij doorlo-
pend betekenis aan de dingen om ons heen. Zingeving kan worden beschouwd als een 
continu werkzaam proces (idem, p. 203). In dit betoog geef ik antwoord op de vraag hoe 
topsport een bron van zin vormt. Daarbij gaat het mij niet om wat topsport in het alge-
meen voor betekenis heeft , maar wat de betekenis van topsport voor de topsporter zélf 
is. In het oog moet worden gehouden dat er een verschil bestaat tussen zingeving en de 
zinervaring. Zingeving is te zien als een cognitief proces en de resultante van dit proces 
is de zinervaring (idem, p. 203). In andere woorden, de zinervaring verwijst naar het 
cognitieve proces van zingeving van een persoon. Een sporter kan bijvoorbeeld eigen-
waarde ervaren als hij een succesvol resultaat heeft  geboekt; deze ervaring komt voort 
uit de betekenis die hij geeft  aan het halen van een succesvol resultaat. 
 Gedurende zijn loopbaan geeft  de sporter voortdurend betekenis aan zijn sportbe-
oefening. De vraag welke zin sporters ontlenen aan de beoefening van hun sport staat 
centraal in deze studie. Om deze vraag te beantwoorden, dienen de ervaringen van 
sporters als leidraad. De psycholoog Dan McAdams beschrijft  in zijn boek Th e stories 
we live by dat verhalen een belangrijke rol spelen voor mensen in het begrijpen en ont-
wikkelen van zichzelf. De mens is een verhalend wezen, aldus McAdams (McAdams 
1993, p. 30). Het verhaal is een natuurlijk middel voor het organiseren van alle infor-
matie om ons heen. Onze verhalen zijn niet gericht op feiten, maar zijn meer gericht op 
betekenissen die we toekennen aan aspecten in ons leven. Het verhalen betekent een 
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fundamentele manier van het uitdrukken van onszelf en onze wereld naar anderen toe. 
Het zelfverhaal bevat de persoonlijke waarheid, schept een identiteit en geeft  de indivi-
duele waarden aan. Een topsportcarrière is op te vatten als narratief, in die zin dat een 
sporter zijn sportverhaal, dat een begin, een verloop en een einde kent, in de loop van 
de tijd vorm geeft  en temidden van zijn omgeving tot uiting brengt. De sporter is vertel-
ler en acteur tegelijk. Sporters groeien nooit alleen op eigen kracht uit tot topsporters. 
De carrièrevorming is aan invloed van buitenaf onderhevig. Vanuit de omgeving wordt 
meegeluisterd naar het sportverhaal, het wordt meebeleefd en op die manier wordt het 
verhaal beïnvloed. ‘Th e stories we create infl uence the stories of other people, those stories 
give rise to still others, and soon we fi nd meaning and connection within a web of story 
making and story living. Th rough our personal myths, we help to create the world we live 
in, at the same time that it is creating us’ (idem, p. 37).

3.2.   De menselijke behoefte aan zin: de cognitieve psychologie van Roy 
Baumeister

Voor een functionele benadering van zingeving kom ik terecht bij de theorie van de 
psycholoog Roy Baumeister. In zijn boek Meanings of life stelt hij dat mensen een fun-
damentele behoeft e aan zingeving hebben (Baumeister 1991, p. 29). Mensen verlangen 
ernaar om de gebeurtenissen in hun leven betekenis te geven. 
 Voordat hij in gaat op de menselijke behoeft e aan zingeving beschrijft  Baumeister 
wat onder betekenis verstaan kan worden. Betekenis bestaat niet op zichzelf, het wordt 
gegenereerd door het cognitieve vermogen van mensen. In andere woorden, mensen 
kennen betekenis toe aan zichzelf en de dingen om hen heen. Mensen hebben de taal 
nodig om zin uit te drukken. Betekenis is meestal gestructureerd in een netwerk van 
ideeën en relaties en is vaak afh ankelijk van een context (idem, p. 20).
 Mensen hebben natuurlijke en culturele motivaties, welke beiden ten grondslag lig-
gen aan betekenisgeving. Natuurlijke motivaties hebben betrekking op de behoeft e aan 
lucht, voeding en slaap alsmede op het verlangen naar plezier en seks en de vermijding 
van pijn en lijden (idem, p. 14). Th e need to belong, de behoeft e deel uit te maken van een 
groep, heeft  mogelijk ook een biologische basis. Natuurlijke motivaties zijn gericht op 
het overleven en op het bereiken van positieve emoties. Betekenisgeving baseert zich 
op deze natuurlijke motivaties. Betekenisgeving wordt ook gecreëerd onder invloed van 
de cultuur. Cultuur verschaft  standaarden aan mensen: ideeën over hoe dingen zouden 
moeten zijn. Deze standaarden, in bijvoorbeeld de vorm van normen, verwachtingen, 
criteria en regels, maken het mogelijk voor mensen om actuele gebeurtenissen en feiten 
te evalueren. De cultuur leert mensen om bepaalde standaarden te associëren met be-
paalde emoties: blij worden van een hoog cijfer is niet natuurlijk maar cultureel bepaald 
(idem, p. 23).
 Baumeister zet uiteen wat de functie van betekenis is voor de mens. Vanuit zichzelf 
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is het organisme er op uit zich aan te passen aan de omgeving met als ultiem doel te 
overleven. Om te kunnen functioneren in zijn omgeving moet het organisme zich af-
stemmen. Ook voor de mens geldt dat hij voortdurend bezig is zich af te stemmen op 
de wereld om hem heen. Betekenis zorgt voor het herkennen, het interpreteren en het 
inschatten van de omgeving, waarnaar het gedrag afgestemd kan worden. De functie 
van betekenis valt grofweg in twee categorieën in te delen (idem, p. 17). Ten eerste dient 
betekenis om patronen te kunnen onderscheiden, om te leren. Het herkennen van pa-
tronen in de omgeving en bij anderen helpt mensen om zich af te kunnen stemmen, om 
adequaat te functioneren. De tweede functie van betekenis is het verkrijgen van con-
trole over zichzelf en de eigen emoties. Mensen willen zich goed voelen en zijn uit op de 
ervaring van positieve emoties. Betekenisgeving is een belangrijke oorzaak van emoti-
onele reacties en verschaft  verscheidene manieren tot het creëren van een goed gevoel 
(idem, p. 19).
 Betekenis kan verschillende niveaus hebben. Het bestaan van verschillende bete-
kenisniveaus is belangrijk in het begrijpen van zingeving. (idem, p. 21). Mensen bewe-
gen zich in hun zingevingsproces doorlopend tussen de verschillende betekenislagen. 
Hogere niveaus vormen vaak de context van de lagere niveaus. Voor ieder van ons zijn 
dagelijkse handelingen en situaties vol van betekenis: we ontlenen betekenis aan dage-
lijkse dingen als boodschappen doen, eten, studeren en werken. In ieder menselijk leven 
is betekenisgeving op dit alledaagse niveau aanwezig. Hogere betekenisniveaus hebben 
van doen met complexe, vergaande relaties die de directe situatie overstijgen. Naarmate 
het betekenisniveau hoger wordt, vormt deze meer samenhang. De hoogste niveaus van 
zin hebben van doen met de algemene levensbeschouwing van mensen, met een visie op 
het bestaan welke het hele leven overkoepelt.
 Een gebeurtenis in een context plaatsen is het interpreteren van deze gebeurtenis op 
een hoger niveau. Zulke integrale betekenissen zijn te beschouwen als constructen; ze 
worden geconstrueerd. Iets uit zijn context nemen en apart nemen, is het bewegen naar 
een lager niveau. In dit geval wordt betekenis gedeconstrueerd (idem, p. 21). Als mensen 
naar een lager niveau bewegen, doen ze veelal een poging antwoord te geven op ‘hoe’-
vragen, naar hogere niveaus bewegen betekent vaak een antwoord formuleren op ‘waar-
om’-vragen. Het is makkelijker om betekenis af te leiden uit de hogere niveaus van zin 
dan dat de hoogste zinniveaus opgebouwd worden uit lagere betekenis. ‘A continuity of 
family across many generations, or lasting fame, or an eternally valid religious doctrine, 
or a broad hystorical trend such as a revolutionary movement, or an artistic or cultural or 
scientifi c movement - such things go beyond the seven or eight decades of a single life, and 
so they denote levels of meaning slightly higher than that of a single life. As a result, they 
are well suited to provide integrative meanings to people’s lives’ (idem, p. 21). 

Baumeister stelt dat mensen er behoeft e aan hebben te ervaren dat hun leven op één of 
andere manier zinvol is. Hij stelt dat er een aantal zinbehoeft en te onderscheiden zijn. 
‘A basic assumption of this book is that people have a need for life to make sense in certain 
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ways. … Th ey can be described as needs for meaning. Four basic needs for meaning can 
be suggested: purpose, value, effi  cacy, and self-worth. A person who is able to satisfy these 
four needs probably will feel that his or her life has suffi  cient meaning. A person who has 
not satisfi ed them is likely to feel a lack of meaning’ (idem, p. 29). Ten eerste hebben men-
sen een behoeft e aan purpose, aan doelgerichtheid. Ze willen hun gedragingen kunnen 
zien als gericht op een doel. Dit wil zeggen dat actuele activiteiten geïnterpreteerd kun-
nen worden als zijnde gerelateerd aan toekomstige of mogelijke toestanden. Gedragsal-
ternatieven worden geëvalueerd en keuzes worden gemaakt in relatie tot het doel dat 
men voor ogen heeft . 
 Baumeister onderscheidt goals en fulfi llments (idem, p. 33). Waar het laatste begrip 
eenvoudig met ‘vervulling’ kan worden vertaald, kan het begrip goal voor verwarring 
zorgen, daar het net als purpose met doel vertaald zou kunnen worden. Baumeister 
duidt met deze woorden echter op twee verschillende betekenissen. Met purpose wordt 
verwezen naar doelgerichtheid, naar een perspectief. Met goals verwijst Baumeister 
naar concrete doelen. Goals brengt Baumeister in verband met extrinsieke motivatie. 
Sommige activiteiten worden ondernomen om doelen te bereiken die los staan van de 
activiteit zelf.
 Vervulling ziet Baumeister als een subcategorie van doelgerichtheid. Vervulling is 
een idee over een in de toekomst te bereiken subjectieve stand van zaken die beter is 
dan de huidige staat van zijn; een geïdealiseerde notie van een perfecte staat van zijn. 
Een dergelijk idee over een toekomstige staat is dus zoiets als een mythe, in de zin van 
een ‘guiding illusion’. ‘People structure their lives around the pursuit of improvements 
over the way they feel at present. But these promises of fulfi llment may be quite elusive 
in reality’ (idem, p. 34). Ideeën over wat vervullend zou zijn geven mensen richtlijnen 
in hun doen en laten. Baumeister koppelt vervulling aan intrinsieke motivatie. Iets wat 
vervulling geeft , heeft  waarde in zichzelf. Omdat vervulling verwijst naar iets dat goed 
in zichzelf is, is het naast dat het een subcategorie van doelgerichtheid vormt, ook in 
verband te brengen met waarde.
 Daarmee belanden we bij een volgende zinbehoeft e. Een tweede domein met betrek-
king tot de zinbehoeft e is de behoeft e aan value, aan waarde. Mensen willen ervaren 
dat hun handelingen en de gebeurtenissen in hun leven juist, goed en gerechtvaardigd 
zijn (idem, p. 36). Vele handelingen staan in het teken van het vermijden van negatieve 
waarderingen en het verkrijgen van positieve waarderingen. Mensen verlangen ernaar 
hun handelen in het verleden en het heden te kunnen rechtvaardigen. 
 De behoeft e aan effi  cacy vormt de derde behoeft ecategorie, een begrip dat lastig naar 
het Nederlands te vertalen is. Mooren duidt effi  cacy als de ervaring greep te hebben op 
het eigen leven (Mooren 1999, p. 31). Mensen willen het idee van hanteerbaarheid en 
controle hebben over datgene wat ze doen en over wat zich voordoet in hun leven. Het 
behalen van moeilijke doelen en het overwinnen van uitdagingen geeft  een gevoel van 
grip op het leven. Effi  cacy is te beschouwen als de subjectieve ervaring van controle. De 
ervaring greep te hebben is erg belangrijk voor de ervaring van een zinvol leven. Een 
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zinvol leven is meer dan het hebben van doelen en waarden. Je moet ook voelen dat je in 
staat bent tot het bereiken van die doelen en het realiseren van die waarden (Baumeister, 
p. 41). Deels wordt aan deze behoeft e tegemoet gekomen in de vorm van interpretatieve 
controle: als zaken niet beïnvloed of veranderd kunnen worden (bijvoorbeeld omdat 
ze ons gewoonweg overkomen), kunnen we er toch enige greep op krijgen door op zijn 
minst te begrijpen wat er gaande is of was.
 De vierde zinbehoeft e betreft  de behoeft e aan self-worth, oft ewel eigenwaarde. Men-
sen hebben een positief zelfb eeld nodig. In de praktijk neemt deze behoeft e veelal de 
vorm aan van het vinden van manieren om zich beter te voelen dan anderen (idem, p. 
44). Mensen zoeken naar criteria waarnaar zij zichzelf positief kunnen waarderen en 
waarnaar anderen hen positief kunnen waarderen. De behoeft e aan zelfrespect en het 
krijgen van respect van anderen is in het geding.
 
In zijn theorie beschrijft  Baumeister hoe de mens er in de westerse samenleving in 
slaagt zijn zinbehoeft en te bevredigen. Het moderne leven biedt genoeg mogelijkheden 
om de behoeft e aan doel te bevredigen en ook controle en eigenwaarde zijn genoeg te 
verkrijgen (idem, p. 79-80). De behoeft e aan vervulling ligt moeilijker. Vervulling op 
het hoogste niveau van zin is moeilijk te vinden. Het grootste vraagstuk ten opzichte 
van de vier zinbehoeft en is waarde. Het is tegenwoordig moeilijk te bepalen wat goed en 
fout is. Een breed gedeelde basis voor wat goed, fout en gerechtvaardigd is, ontbreekt in 
de moderne samenleving. Baumeister zet uiteen hoe het afb rokkelen van religie, mora-
liteit en traditie tot een ernstig gebrek aan waardebronnen heeft  geleid.
 Religie heeft  lange tijd voor moraliteit gezorgd. Het dagelijks leven werd beheerst 
door christelijke waarden en regels. De secularisering maakte dat de invloed op het 
dagelijks leven afnam. Het christendom wordt nu meer beleefd in de individuele sfeer. 
Godsdienst als waardebasis is in de samenleving sterk afgenomen. In het vinden van 
wat goed, fout en gerechtvaardigd is, dient de traditionele godsdienst niet meer als de 
belangrijke bron.
 Moraliteit had een functie die bijna geheel gebaseerd was op de religieuze context. 
Moraliteit was de manier om de ultieme vervulling te bereiken. Ontdaan van zijn doel 
van spirituele verlossing werd moraliteit regels om de regels en zodoende bevraagd. Het 
economische leven droeg bij aan het relativeren van moraliteit. Iedereen heeft  een notie 
van goed en kwaad; moraliteit ligt nog steeds besloten in de samenleving, de gedeelde 
basis is echter verdwenen (idem, p. 83). De moderne opvatting dat waarden persoonlijk 
zijn, laat zien dat de draagkracht van moraliteit verbrokkeld is. Het ontwikkelen van het 
zelf, accepteren wie men is, gaat nu dikwijls voor moraliteit.
 De waardekloof neemt crisisproporties aan, aldus Baumeister (idem, p. 92). De sa-
menleving probeert het gebrek aan waarden op te vullen met waardebases die al aan-
wezig waren. In de moderne tijd wordt het zelf meer dan in eerdere tijden ingezet om 
betekenis te verschaff en. Het zelf is tot een belangrijke waardebasis geworden, dat wil 
zeggen dat het zelf de bron is voor goed en fout zonder dat deze bron op zijn beurt recht-
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vaardiging behoeft . Waarden worden gevormd naar het gevoel dat een persoon erbij 
heeft , niet naar de maatstaf van de samenleving. Eerst werd het zelf aangepast aan mo-
raliteit, terwijl moraliteit nu eerder in dienst staat van het welzijn van het zelf. Iemand 
doet het goede met als doel zichzelf goed te voelen. Het zelf als ultieme waardebasis is 
kwetsbaar wat betreft  het vervullen van de behoeft e aan waarde; valt het zelf weg, dan is 
er geen waardebasis meer (idem, p. 102-107).
 Het zelf kan de behoeft e aan vervulling opvangen, wordt in de moderne wereld aan-
genomen. Zelfactualisatie, het ontdekken van het zelf en daar uiting geven, is belangrijk 
voor het verkrijgen van vervulling (idem, p. 108). Zichzelf waarderen heeft  veel impact 
op het ervaren van vervulling. Roem vergaren is bijvoorbeeld een manier om vervulling 
te vinden; beroemd zijn bevestigt het idee dat men waardevol is.

Tot zover de theorie van Baumeister met betrekking tot zingeving. In het beantwoor-
den van de vraag welke zin topsporters ontlenen aan het beoefenen van topsport, neem 
ik bovenstaande visie van de cognitief psycholoog als uitgangspunt. In deel II zal ik ver-
kennen in hoeverre topsport de mogelijkheid verleent tot het vervullen van de vier zin-
behoeft en. Met behulp van de noties van Baumeister kan inzicht worden verkregen in 
de functie die topsport vervult in het vinden van zin. Voor het bestuderen van topsport 
als bron van zingeving is de theorie van Baumeister goed bruikbaar, maar deze laat ook 
aspecten aan zingeving onbelicht die ik in mijn studie van cruciaal belang acht. Waar 
het gaat om de waarde die topsport in zichzelf kan hebben voor de sporter, komt de mo-
rele ontologie van de fi losoof Charles Taylor te pas.

3.3.   De mens en zijn verhouding tot het goede: de morele ontologie van 
Charles Taylor

Charles Taylor presenteert een benadering van zingeving die van een andere orde is dan 
de benadering van Baumeister. Taylor stelt de moraalfi losofi sche vraag: wat is werkelijk 
waardevol voor de moderne mens? In zijn hoofdwerk Bronnen van het zelf (1989, 2007) 
vraagt hij zich af wat nu eigenlijk een zinvol leven is. Daartoe onderzoekt hij de ont-
staansgeschiedenis van de moderne identiteit. Hij beschrijft  de verschillende referentie-
kaders die de mens heeft  gehad in de ontstaansgeschiedenis van onze morele identiteit. 
Hij wil aantonen hoe deze kaders hebben geleid tot hoe we ons zelf in deze tijd zien, 
waar we in de moderne tijd uit putten in het vorm geven van onze levens en het defi nië-
ren van wat we nastreven en goed vinden.
 In zijn studie naar het tot stand komen van de moderne identiteit neemt Taylor het 
verband tussen identiteit en moraliteit onder de loep. In de visie van Taylor houdt mo-
raliteit nauw verband met wat voor een modern individu een zinvol leven is. De vraag 
naar wat een waardevol leven is, is in de moderne samenleving problematischer dan in 
tijden waarin duidelijke referentiekaders hun invloed deden gelden (Taylor 2007, p. 55-
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56). In de huidige tijd verlaten mensen zich zeker nog op referentiekaders, maar het pro-
bleem is dat zij niet algemeen gedeeld worden en daarmee relatief geworden zijn. Boven-
dien worden ze vanuit (natuur)wetenschappelijk perspectief vaak ter discussie gesteld; 
moraal zou een kwestie van willekeur of projectie zijn. Dit naturalistische standpunt 
bestrijdt Taylor met kracht.
 Wij weten ons ten aanzien van het goede minder goed uit te spreken dan onze voor-
ouders (idem, p. 154). Daarmee wordt voor moderne individuen de zin van het leven 
lastig te bepalen. Moderne mensen richten hun leven in naar bepaalde maatstaven. 
Zij hebben dus nog wel maatstaven, maar zijn zich vaak niet bewust van de achterlig-
gende waardekaders. Ze hebben wel een notie van waarom ze beslissingen nemen, het 
ene boven het andere verkiezen, iets belangrijk vinden en iets anders afk euren, maar de 
bron daarvan weten ze vaak niet te benoemen. Desondanks heeft  ieder mens wel een 
kader van waaruit hij zijn leven leeft , ook al is hij zich niet altijd bewust van zijn kader. 
We hanteren referentiekaders bij wat we belangrijk vinden (idem, p. 68).
 Referentiekaders, door Taylor ook wel achtergrondinzichten of waardehorizonnen 
genoemd, zijn van beslissend belang omdat ze op verschillende manieren met de di-
mensies van ons morele leven verbonden zijn. In het expliciteren van de waarde van 
een bepaalde vorm van leven geven we uitdrukking aan referentiekaders. Onze achter-
grondinzichten zijn bepalend voor onze opvattingen over wat van waarde is, voor wat 
we benoemen als het goede. Taylor verdedigt het standpunt dat het onmogelijk is om 
het zonder referentiekaders te stellen. Zonder horizon is de betekenisgeving ontworteld. 
‘Het is de horizon waarbinnen ik in staat ben een standpunt in te nemen’ (idem, p. 69). 
 De onvermijdelijkheid van de horizonnen verwijst volgens Taylor naar een funda-
menteel morele ontologie. Hij beschouwt het als fundamenteel dat we als mens bestaan 
in een morele ruimte van vragen. De morele ruimte bestaat al voordat wij in staat zijn 
antwoord te geven op de vragen die binnen deze ruimte bestaan, onze levensvragen. We 
kunnen geen afstand nemen van onze ruimtelijke oriëntatie. Met deze stelling wordt 
door Taylor het naturalistische standpunt dat referentiekaders niet noodzakelijk zijn, 
uitgedaagd. 
 Taylor schetst hoe identiteit en moraliteit met elkaar in verband staan. Als we over 
identiteit spreken, verwijzen we meestal naar het zelf. Taylor wijst erop dat het morele 
zelf van een andere orde is dan andere vormen van identiteit (idem, p. 76). Dit zelf is 
geen object dat wetenschappelijk te onderzoeken is, maar wordt geconstrueerd naar de 
beweging in een bepaalde ruimte van vragen en het zoeken en vinden van een oriëntatie 
ten aanzien van het goede. 
 Door Taylor worden vier verschillende dimensies van het zelf onderscheiden, te 
weten het historische of temporele zelf, het talige of narratieve zelf, het sociale of inter-
subjectieve zelf en het morele zelf. Het zelf bestaat niet bij de gratie van zelfb ewustzijn, 
maar bij de gratie van zijn betekenis, zijn betrokkenheid op het goede, zijn bepaling in 
een morele ruimte. Mijn zelfi nzicht kan niet zonder temporele diepte en houdt nood-
zakelijkerwijs een verhaal in. Om een besef te hebben van wie we zijn, moeten we een 
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notie hebben van hoe we zijn geworden, wie we zijn en van waar we naartoe gaan. Van-
uit mijn besef van waar ik met betrekking tot het goede ben, maak ik plannen voor de 
richting van mijn leven op basis van de verschillende mogelijkheden. ‘Het thema van 
onze situatie kan nooit volledig worden bepaald door wat we zijn, want we zijn ook altijd 
aan het veranderen en in wording. … Nu zien we dat dit besef van het goede moet worden 
verweven met mijn inzicht in mijn leven als een zich ontvouwend verhaal. Dit betekent 
echter dat we een nieuwe fundamentele voorwaarde vaststellen om onszelf betekenis te 
geven, dat we greep krijgen op ons leven in een verhaal’ (idem, p. 93-94). 
 Het zelf bestaat uit zelfi nterpretatie, welke uitgedrukt wordt middels de taal: er 
is sprake van een talig ofwel narratief zelf. De taal geeft  de mogelijkheid te verwoor-
den waar ik sta, ook al is de volledige verwoording van de zelfi nterpretatie onmogelijk 
(idem, p. 78). De taal helpt mij morele kracht te vinden, door uit te spreken wat het goede 
is. ‘Zonder welke formulering dan ook zouden we alle contact met het goede verliezen, hoe 
dat ook wordt opgevat. We zouden dan ophouden menselijk te zijn’ (idem, p. 157). De taal 
maakt deel uit van het zelf. 
 Het zelf en zijn uitdrukking in de taal kan alleen maar bestaan temidden van ande-
ren. Ik geef betekenis en leer betekenissen in een gedeelde talige ruimte, welke de basis 
vormt voor onderscheiding. Het zelf heeft  altijd een sociale component: een zelf bestaat 
slechts binnen wat Taylor netwerken van gesprek noemt (idem, p. 80). Hier is sprake 
van het sociale of intersubjectieve zelf. Wie ik ben is tegen wie en van waaruit ik spreek. 
Identiteit is een standpunt in een bepalende gemeenschap (idem, p. 80). Individualiteit 
is niet buiten de gemeenschap te plaatsen: individualiteit bestaat dankzij het contrast 
met de omgeving. Ik ontwikkel mijn eigenheid bij de gratie van anderen. Ik plaats mij-
zelf niet buiten mijn omgeving, maar ik verhoud mij ertoe, waarbij het gesprek, de taal, 
een belangrijk bindmiddel vormt. 
 De notie van het zelf die in verband staat met onze behoeft e aan identiteit hangt 
samen met een zekere oriëntatie met betrekking tot het goede. Het morele zelf impli-
ceert een diepte, een gelaagdheid om een identiteit te hebben. ‘We zijn slechts een zelf 
voor zover bepaalde kwesties voor ons van belang zijn. Wat ik ben als zelf, mijn identi-
teit, wordt in essentie bepaald door de wijze waarop de dingen betekenis voor me hebben’ 
(idem, p. 78).
 Het verband tussen identiteit en morele oriëntatie is ten eerste historisch geworteld. 
In de postmoderne tijd is individualiteit meer van belang in het ontdekken van identi-
teit dan in eerdere tijden het geval was. Ten tweede is de vraag naar het verband tussen 
identiteit en oriëntatie te beantwoorden met de morele ruimte waarbinnen we ons zelf 
plaatsen. Wie ik ben is een oriëntatie hebben binnen een morele ruimte van vragen. Dit 
zijn de vragen waarop de beschrijving van ons referentiekader de antwoorden geeft , het 
referentiekader dat de horizon biedt waardoor we weten waar we staan en welke beteke-
nissen de dingen voor ons hebben. Identiteit heeft  de rol ons oriëntatie te bieden, ons het 
kader te geven waarbinnen de dingen betekenis voor ons hebben. Onze identiteit helpt 
ons te bepalen wat belangrijk voor ons is en wat niet. 
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Een volgende belangrijke notie van Taylor is hier aan de orde: referentiekaders implice-
ren kwalitatieve contrasten, ook wel sterke waarderingen genoemd. Identiteit bestaat 
niet zonder sterke waarderingen, aldus Taylor (idem, p. 73). In zijn werk Philosophical 
Papers gaat hij in op wat hij sterke en zwakke evaluatie noemt. Bij sterke evaluatie gaat 
het ons om de kwaliteit van onze motieven. Sterke evaluatie heeft  betrekking op wat we 
als werkelijk waardevol beoordelen. ‘Th is means that in strong evaluation, we can char-
acterize the alternatives contrastively; and indeed, it can be the case that we must do so if 
we are to express what is really desirable in the favoured alternative. But this is not so with 
weak evaluation’ (Taylor 1999, p. 19-20). Bij sterke evaluatie worden evaluatieve onder-
scheidingen uitgedrukt met behulp van de taal. Er worden polen uitgedrukt van goed-
slecht, wenselijk-onwenselijk; Taylor noemt dit kwalitatieve contrasten. ‘Zelfs degenen 
onder ons die zich niet zo doelbewust verbonden hebben, erkennen hogere waarden. Dat 
wil zeggen: we erkennen kwalitatieve contrasten … die hogere waarden defi niëren, en op 
basis daarvan maken we onderscheid tussen andere waarden, kennen we ze verschillend 
gewicht of belang toe en bepalen we of en wanneer we ernaar willen leven. Laat ik derge-
lijke waarden van hogere orde ‘hyperwaarden’ noemen, dat wil zeggen: waarden die niet 
alleen onvergelijkbaar belangrijker zijn dan andere, maar ook het standpunt bepalen van 
waaruit deze moeten worden gewogen en beoordeeld en van waaruit we erover beslissen’ 
(Taylor 2007, p. 114).
 De horizon waarbinnen ik leef, veronderstelt kwalitatieve contrasten op basis waar-
van ik mijn morele positie bepaal en mijn leven vormgeef. Kwalitatieve contrasten 
bepalen de referentiekaders en zijn bepalende oriëntaties. Ze vormen wat Taylor het 
BA-principe (Best Account) of de beste verklaring noemt (idem, p. 108). Het geheel aan 
sterke waarderingen bepaalt hoe een persoon in het leven staat. Dit is een positie die ste-
vig bepaald is, maar die op basis van opnieuw evalueren kan wijzigen. 

Taylor betoogt dat we een oriëntatie met betrekking tot het goede nodig hebben om ons 
leven een minimale zin te geven en om een identiteit te hebben. Volgens hem betekent 
dat een zeker besef van kwalitatieve contrasten, van hyperwaarden, van het onvergelijk-
baar hogere. Bronnen van zin voor het moderne individu zijn dus gelegen in wat Taylor 
kwalitatieve contrasten of hyperwaarden noemt. Dat mensen op zoek gaan naar en be-
wust zijn van hun hoogste goed en daar uiting aan geven is in de moderne tijd belang-
rijk voor het vinden van zin. Taylor neemt de stelling in dat je als mens een verhouding 
hebt ten opzichte van de wereld, maar dat je die verhouding ook zelf moet vormgeven. 
Hij doet een moreel appèl op de mens; om een zinvol leven te leiden zal je je eigen positie 
ten opzichte van de dingen moeten bepalen. De opvatting van Taylor over authentici-
teit houdt verband met deze positiebepaling. Authenticiteit betekent het jezelf tot uiting 
brengen vanuit je innerlijke bron, expressie geven aan datgene wat je belangrijk vindt, 
articuleren wat voor jou van waarde is.
 Voor de moderne tijd onderscheidt Taylor drie dimensies van moreel denken: besef 
van respect voor anderen, inzichten in wat een leven vervullend maakt en denkbeelden 
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in verband met waardigheid (idem, p. 53). Zowel het idee van respect, opvattingen over 
wat vervulling geeft  als opvattingen over wat waardigheid inhoudt worden gevormd 
vanuit bepaalde referentiekaders. 
 Taylor stelt dat ieder mens terugvalt op een notie van het goede. Het is van wezenlijk 
belang op zoek te gaan naar de eigen sterke waarderingen, de eigen kwalitatieve con-
trasten om zichzelf te kunnen positioneren in de omgeving. Om te weten wie ik ben, 
dien ik te weten waar ik sta. De vraag “wat is van de hoogste waarde?” moet ik mijzelf 
stellen, waarbij het antwoord bepalend is voor hoe ik in het leven sta. ‘Het thema moet 
voor ons niet alleen zijn waar we zijn, maar ook waar we naartoe gaan’ (idem, p. 93).

Hoe is de morele ontologie in te zetten om topsport als bron van zin te verkennen? Tay-
lor geeft  aan dat ieder mens referentiekaders bezit welke bepalend zijn voor zijn opvat-
ting over wat vervulling geeft  en wat van waarde is. Als mens dienen we op zoek te gaan 
naar deze bepalende achtergronden en het leven ernaar vorm te geven. Kenmerkend 
voor topsporters is dat zij streven naar de absolute topprestatie. Dit streven suggereert 
dat er belangrijke waarde in het geding is; de top wordt als nastrevenswaardig beoor-
deeld. Topsportbeoefening wordt door topsporters zeer hoog gewaardeerd. Een top-
sportleven is in hun ogen een waardevol, zinvol leven. Zij leven dat leven omdat het in 
relatie staat tot het goede. 
 De morele ontologie van Taylor komt in deel II terug waar het gaat om het bestuderen 
van de waarde die topsportbeoefening heeft  voor sporters. Taylor benadert zingeving 
vanuit een andere invalshoek dan Baumeister. De theorie van Baumeister helpt in het 
beantwoorden van de vraag op welke manieren topsportbeoefening kan bijdragen aan 
het bevredigen van de behoeft e aan zin. Vanuit dit functionele perspectief op zingeving 
is topsport te zien als een middel. Het perspectief van Baumeister is gericht op hoe de 
ervaring van zin tot stand komt, welke processen en factoren daarbij in het geding zijn. 
In de benadering van Taylor staat de waarde die de topsportbeoefening heeft , centraal. 
In dit geval is topsport het doel in zichzelf en gaat het om de zin van topsport vanuit een 
moreel perspectief. 

3.4.   De metafoor van de godenberg: een middel tot het duiden van 
betekenis

In het proces van betekenisgeving maken mensen vaak gebruik van metaforen. Lakoff  
en Johnson beschrijven hoe metaforen gegrond zijn in de menselijke ervaring. ‘Because 
so many of the concepts that are important to us are either abstract or not clearly deline-
ated in our experience (the emotions, ideas, time, etc.), we need to get a grasp on them by 
means of other concepts that we understand in clearer terms. Th is need leads to meta-
phorical defi nition in our conceptual system’ (Lakoff  en Johnson 2003, p. 115). Zingeving 
heeft  van doen met de oriëntatie op het bestaan en het ordenen van ervaringen in een 
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coherent geheel. Mensen hebben metaforen nodig om hun ervaringen te ordenen en 
begrijpelijk te maken. Metaforen helpen betekenis te ontsluiten en nieuwe betekenis te 
genereren. 
 Voor het uitwerken van zingeving in topsport heb ik een metafoor uitgewerkt: ‘de 
godenberg’. Ik heb twee redenen voor het gebruik van deze metafoor. In de wereld van 
de topsport is metaforisch taalgebruik aan de orde van de dag. ‘Op de toppen van mijn 
kunnen zijn’, ‘topsport is oorlog’, ‘vechten tot je er bij neervalt’, ‘de 100 meter sprint als 
koningsnummer’: het zijn enkele voorbeelden van metaforen die in topsport gebruikt 
worden. Topsport is bij uitstek een domein waarbinnen metaforen aangesproken wor-
den om betekenissen tot uiting te brengen. Vele elementen in topsport kunnen met de 
metafoor van de godenberg worden begrepen. Een voorbeeld is de status die een sporter 
verwerft  als hij de absolute top haalt. In paragraaf 6.2 kom ik uitgebreid terug op deze 
godenstatus, maar ik wijs hier vast op enkele elementen die de kracht van de metafoor 
laten zien. De olympische goden, zoals door Homerus beschreven, vertonen menselijke 
trekken en tegelijk zijn ze onsterfelijk. Ze zijn tot transcendentie in staat, iets wat niet tot 
de mogelijkheden van de gewone stervelingen behoort. De goden werden door de Grie-
ken ervaren als één van hen, en tegelijk als goddelijk, als wezenlijk anders, als uitstij-
gend boven het menselijke. De moderne Olympiërs behouden hun menselijkheid, maar 
zij kunnen eveneens bovenmenselijke trekken toegedicht krijgen. Dat het goddelijke en 
het menselijke worden verenigd, is te vinden bij de sporter zelf, als hij verklaart dat hij 
in zijn winnende race boven zichzelf uit is gestegen, maar ook bij de toeschouwer: niet 
zelden worden aan de Olympiërs van vandaag een godenstatus toegedicht. Er wordt ge-
schreven van het ‘hemelse’ spel van de tennisser Roger Federer (De Volkskrant, 8-4-08). 
Sporters leveren ‘bovenaardse’ prestaties, stijgen uit boven de rest en maken zich daar-
mee ‘onsterfelijk’.
 De godenberg heeft  een sterke metaforische waarde in dit onderzoek. De metafoor 
geeft  ruimte voor het uiten van betekenis en het ontdekken van nieuwe betekenis. In 
tegenstelling tot de Griekse berg Olympus, die geografi sch echt bestaat, verwijst de go-
denberg in dit betoog niet naar een concrete plek. De godenberg verwijst naar elemen-
ten op het niveau van de persoonlijke ervaring. Ter illustratie van de zinervaringen in 
topsport gebruik ik verscheidene citaten. Deze citaten zijn voornamelijk afk omstig van 
sporters, maar waar ik het relevant voor zingeving acht, citeer ik ook anderen. In de 
verhalen die topsporters vertellen, zijn vele metaforen te ontwaren. In het tweede deel 
van deze studie wordt dit duidelijk.

De godenberg als metafoor stelt ons ten tweede in staat uitdrukking te geven aan een 
specifi ek aspect van het bedrijven van topsport: de ontwikkelingsgang van de topspor-
ter. In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen dat topsport opgevat wordt als een 
specifi eke vorm van sportbeoefening. Kenmerkend voor topsporters is hun streven 
naar de absolute top. Opgemerkt is dat men niet ineens topsporter is, maar dat men 
gaandeweg topsporter wórdt. Het beoefenen van sport kan overgaan in het bedrijven 
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van topsport. De sporter maakt een proces van sportieve ontwikkeling door, in dialoog 
met zijn omgeving. 
 De topsportcarrière is te beschouwen als een proces dat in de loop van de tijd vorm 
krijgt. Welke vorm de loopbaan ook aanneemt, vast te stellen valt dat er een fase moet 
zijn geweest waarin het bedrijven van sport over is gegaan in het bedrijven van topsport, 
dat deze topsportbeoefening in de loop van de tijd vorm krijgt en dat de carrière, vroeg 
of laat, beëindigd wordt. Inzake dit proces maakt het geen verschil of het een zwemmer 
betreft  die een wereldrecord behaalt, een jonge wielrenner die traint voor het rijden van 
de Tour de France of een hockeyster die met haar team uit is op een gouden medaille bij 
de Olympische Spelen. Iedere topsporter maakt een proces in zijn loopbaan door, waar-
bij een beginfase, een verloop en een eindfase gegeven zijn. 
 De berg beschouw ik als een metafoor voor het topsportproces. Het proces dat een 
sporter doormaakt is te verwoorden als het beklimmen en afdalen van een berg. De me-
tafoor van de godenberg heeft  in mijn betoog naast een betekenisgevende functie ook 
een structuurfunctie. 
 Ik beschrijf het proces van topsportbeoefening in vier delen. In het proces van ori-
entatie maakt de sporter zich een voorstelling van waar hij naartoe wil. De sporter is 
gemotiveerd om op de doelen af te gaan die hij voor ogen heeft . In het tweede deel zet 
ik het handelingsproces uiteen in het kader van zingeving: de sporter handelt in het 
teken van de door hem voorgestelde doelen. Het derde deel betreft  doeltreff endheid in 
de topsportcarrière. In het vierde deel stel ik het proces van heroriëntatie centraal. Aan 
de orde zal komen dat de topsporter in zijn loopbaan zijn situatie evalueert en opnieuw 
richting bepaalt. 
 Hoe is het topsportproces in de metafoor van de godenberg te duiden? Het proces 
van oriëntatie is te zien als het dromen van de godenberg. Topsporters maken zich een 
voorstelling van wat ze willen bereiken. Ze dromen ervan de top te bereiken en uit te 
stijgen boven de rest. Ze geloven in hun mogelijkheden tot het realiseren van een piek-
prestatie. Men verlangt naar het hoogst haalbare punt. Topsporters dromen niet alleen 
van top, maar ze handelen ook naar hun streven: ze beklimmen de berg. Vaak is het een 
lange en zware weg om de top te bereiken. De voorbereiding op de Olympische Spe-
len van Peking is door verscheidene sporters en andere betrokken aangeduid als ‘Th e 
road to Beijing’. Deze ‘weg naar Peking’ suggereert de weg die afgelegd dient te worden 
om het hoogtepunt te bereiken; de topprestatie op de Olympische Spelen. Waar de top 
voor een topsporter ligt is subjectief, maar bereikt hij zijn top, dan is hij ‘in de zevende 
hemel’. Hij heeft  bereikt wat hij wilde bereiken. Hij vertoeft  tussen de goden. Vroeg of 
laat komt het moment dat de sporter afdaalt van de godenberg. De menselijkheid van 
de topsporter laat zich gelden. Aan de piekperiode komt een einde, evenals aan de top-
sportcarrière. Toepasselijk is de uitspraak van judoka Mark Huizinga die met betrek-
king tot collega en oud-concurrent Henk Grol zei dat hij ‘de berg gaat beklimmen waar 
ik straks van ga afdalen’ (NRC Handelsblad, 14-4-08).
 Belangrijk om op te merken is dat deze processen niet noodzakelijk in een chronolo-



42

i n  d e  b a n  v a n  d e  o l y m p u s

gische volgorde opgevat moeten worden. In de eerste plaats interacteren zij met elkaar. 
Oriëntatie, gerichte activiteit, doeltreff endheid en heroriëntatie zijn onderhevig aan 
een sterke onderlinge interactie. Ze veronderstellen en versterken elkaar en verwijzen 
voortdurend naar elkaar. In fi guur 1 wordt de structuur van deel II van dit onderzoek 
schematisch weergegeven.

Figuur 1.

Topsport (proces) 

Metafoor van de godenberg dromen beklimmen vertoeven afdalen

Deel van het proces oriëntatie gerichte activiteit doeltreffendheid heroriëntatie

Ervaring ‘ik droom’ ‘ik ga ervoor’ ‘het lukt’ ‘het is klaar’
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Filosofi sch perspectief
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Psychologisch perspectief

Hoe wordt zinbehoefte vervuld?

Hoe ervaart de mens zin?

Functioneel, instrumenteel

Werking

Zingeving



 Deel II
Zingeving in topsport
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4Dromen van de godenberg
Het proces van oriëntatie

Toen ik een jong meisje was, was ik erg geïnteresseerd in de natuur. Ik verzamelde al-
lerlei dingen die ik vond in de natuur, van schelpen tot konijnenschedels en uilenballen. 
Ik herinner me dat ik op een avond in bed lag en ervan droomde dat ik boven op de zol-
der van de schuur mijn eigen natuurmuseum had. Ik fantaseerde hoe de grote ruimte 
eruit zag en welke belichting er was. Ik zag allemaal kasten voor me, grote en kleine, 
met talloze voorwerpen die ik gevonden had. Ik zou heel gewone dingen in mijn mu-
seum uitstallen, zoals verschillende kleuren zand, maar ook bijzondere dingen, zoals 
fossielen die we uitgehakt hadden. Ik droomde dat het uit zou groeien tot een museum 
waar mensen naar kwamen kijken en dat ik andere mensen kon laten zien hoe mooi en 
bijzonder de natuur is.
 Veel mensen zullen het koesteren van een droom herkennen. Niet alleen kinderen 
fantaseren er op los; op iedere leeft ijd kunnen mensen dromen over bijvoorbeeld hoe 
ze zouden willen zijn of wat ze willen bereiken. Topsport is een domein dat zich goed 
leent voor het ontwikkelen van dromen. Sporters maken zich een voorstelling van wat 
ze wensen te bereiken. Het dromen van de godenberg verwijst naar het streven naar 
de top dat een topsporter koestert. In de sportcarrière is de gerichtheid die een sporter 
heeft , van groot belang. Het oriëntatieproces is inherent aan topsportbeoefening; iedere 
sporter bepaalt waar hij staat en waar hij heen wil gaan. In dit hoofdstuk ga ik in op dit 
proces van oriëntatie. 
 In de eerste paragraaf komt aan de orde wat precies onder het dromen kan worden 
verstaan. Ik geef aan op welke manieren het dromen zich manifesteert in het domein 
van sport en hoe een sportdroom tot ontwikkeling kan komen. In paragraaf 4.2 staat de 
functie van verbeelding centraal. De verbeelding levert een belangrijke bijdrage aan het 
proces van zingeving. Het belang van motivatie behandel ik in paragraaf 4.3. Het ori-
entatieproces dat de sporter doormaakt, breng ik in verband met ‘geloven’. Wat onder 
geloven verstaan kan worden en wat het te maken heeft  met het zingevingsproces van 
de topsporter, wordt duidelijk in paragraaf 4.4.

4.1.  De manifestatie van de droom in sport

In dit hoofdstuk wordt de droom in het teken van sport geplaatst en daartoe rijst de 
vraag: wat is dit eigenlijk voor een soort droom? In het kader van de oriëntatie heeft  de 
droom de betekenis van een wensvoorstelling. Dromen van iets betekent in dit geval 
een beeld hebben, een oriëntatie hebben op iets. Niet het dromen zoals mensen dat tij-
dens hun slaap doen staat centraal, maar het ‘dagdromen’ is waar het hier om gaat. Als 
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kind fantaseerde ik over de inrichting van mijn natuurmuseum. De dagdroom houdt 
verband met de fantasie die werkt, met het zich inbeelden of het zich een voorstelling 
maken. In zijn boek Dagdromen mag schrijft  Jerome Singer: ‘Fantaseren of dagdromen 
kan misschien het best eenvoudig gezien worden als een soort vermogen of vaardigheid in 
ons, deel uitmakend van ons algemene repertoire van gedragingen’ (Singer 1978, p. 107). 
Het dromen, in de zin van dagdromen, is te beschouwen als een vermogen dat ieder 
mens heeft . Singer zegt over dagdromen: ‘Het kan ons zonder twijfel dienen bij planning 
op lange termijn, maar het heeft  ook directere waarden, doordat het ons doeltreff end door 
het leven leidt en onze capaciteiten voor het genieten van bepaalde ervaringen per mo-
ment verrijkt’ (idem, p. 109). Het dagdromen helpt ons om vooruit te zien en ons leven 
volgens de voorgestelde ideeën te leiden. Daarbij kunnen we door te dromen genieten 
van voorstellingen en situaties die we graag zouden meemaken, maar die tijdens het 
dromen zelf niet persé werkelijkheid hoeven te zijn.
 Het domein van sport leent zich maar al te goed voor het koesteren van dromen. Het 
woord ‘dromen’ wordt in de sportwereld vaak aangehaald als er wordt gesproken over 
de wens een bepaald doel te bereiken. Langeafstandszwemster Edith van Dijk had haar 
zwemcarrière aanvankelijk beëindigd, totdat bleek dat de 10 kilometer een olympische 
status kreeg.

Twee jaar nadat ze een punt zette achter het eerste deel van haar loopbaan besloot 
ze alsnog om een langgekoesterde olympische droom na te jagen. Nog één keer 
wilde van Dijk schitteren, op het hoogst denkbare podium: ‘Het was haalbaar. En 
als ik het niet geprobeerd zou hebben, had ik er later spijt van gekregen. …Nadat ik 
stopte, werd ik bondscoach. Daardoor kwam ik nog steeds bij de wedstrijden en zag 
ik dat de top hetzelfde was gebleven. Maar de reden om weer te beginnen, waren de 
Spelen. Dat is altijd mijn grote droom geweest.’ (Trouw, 3-5-08)

Zoals van Dijk dat deed, zo zijn er vele sporters die hun wens, ideaal of doelstelling uit-
drukken in termen van ‘hun droom’. Zo liet de Spaanse wielrenner Carlos Sastre na het 
winnen van de fameuze Tour de France weten dat zijn droom uitgekomen was (Trouw, 
28-7-08). Niet alleen door sporters zelf, maar ook door betrokkenen wordt vaak over 
dromen gesproken, zoals door coaches en in de media. Typerend is de kop van een 
krantenartikel met betrekking tot het tennistoernooi Wimbledon: ‘Toernooi krijgt ge-
droomde fi nale: Nadal – Federer’ (De Volkskrant, 5-7-08). In alledrie de voorbeelden is de 
wensvoorstelling zichtbaar. Van Dijk wenste te schitteren bij de Spelen, Sastre koesterde 
de wens de Tour de France te winnen en de journalist verwoordt het beeld van de ideale 
fi nale zoals vele tennisliefh ebbers die voor ogen hadden.
 De metaforische kracht van de droom wordt in de sport vaak aangeroepen. Met be-
trekking tot de zinervaring van de sporter is het interessant de vraag te stellen hoe het 
kan dat het topsportdomein zoveel voeding geeft  aan dromen. Hoe kan het dat zoveel 
mensen dromen op het gebied van topsport? Ergens van dromen betekent een oriënta-
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tie hebben op iets dat als aantrekkelijk of waardevol wordt beoordeeld. Er moet al een 
beeld gevormd zijn van dit iets, wil men zich er op kunnen oriënteren. De sporter be-
schikt reeds over informatie die het vormen van de droom mogelijk maakt. Dat sport 
bij uitstek een domein is waarin dromen tot ontwikkeling komen, heeft  mijns inziens 
onder andere te maken met de maatschappelijke status van topsport. Sport is een po-
pulaire bezigheid en topsport vormt een hoog gewaardeerd domein in veel samenle-
vingen, zeker ook in Nederland. In het algemeen wordt het uitblinken in sport positief 
gewaardeerd. Kennelijk valt er in topsport iets te halen; de droom de top te bereiken 
is gemoeid met idealen, met een idee over wat nastrevenswaardig is. Een zwemmer 
zou kunnen dromen van het vestigen van een wereldrecord vrije slag en een volleybal-
ler wenst bijvoorbeeld dat hij olympisch kampioen wordt met zijn team. De inhoud 
van de dromen die topsporters koesteren is persoonsgebonden. Datgene waar van ge-
droomd wordt, wordt in ieder geval gezien als waardevol en het geeft  een richting aan. 
De sporter vindt de sportbeoefening niet alleen leuk, hij beoordeelt het ook als zeer 
waardevol.

Of en hoe het droombeeld van de top wordt gevormd, is afh ankelijk van het persoon-
lijke verhaal en de context waarbinnen de sporter zich beweegt. Op heel jonge leeft ijd 
heeft  de topsportdroom meestal niet zulke vastomlijnde kaders, als deze überhaupt al 
aanwezig is. Sommige kinderen die gek zijn op voetbal dromen ervan ooit te spelen in 
het eerste team van hun favoriete club zoals Ajax of Feyenoord. Veel van deze dagdro-
men bestaan uit fl arden van wensbeelden en vervliegen gemakkelijk. Echter, mensen 
kunnen hun droom ook verder gestalte geven en er naar handelen. Een getalenteerd 
zwemster kan de wens hebben dat ze wordt geselecteerd voor de nationale selectie van 
de zwembond en een topschaatser kan uitzien naar het halen van olympisch goud. 
Sporters vormen zich gaandeweg hun sportieve ontwikkeling een beeld van wat ze wil-
len bereiken, waarbij zij in dialoog staan met de wereld om hen heen. 
 Hoe wordt het ontstaan van de oriëntatie zoal beïnvloedt vanuit de omgeving? Eer-
der kwam mijn droom van een natuurmuseum ter sprake. Hadden mijn ouders mij van 
de boodschap doordrongen dat uilenballen vies zijn en dat schelpen nutteloze objecten 
vormen, dan had mijn fascinatie voor de natuur en de droom van een natuurmuseum 
wellicht geen vorm aangenomen. Mensen krijgen boodschappen mee van hun ouders 
en hun familie en deze verhalen hebben invloed op de vorming van het eigen verhaal. 
Het familieverhaal kan een stimulerende of een remmende werking hebben op de ont-
wikkeling van een sportdroom. De Belgische Justine Henin lijkt haar tenniscarrière 
vorm gegeven te hebben naar aanleiding van de gezinssituatie.

In Parijs deed Henin haar moeder als 10-jarige tennistalent een belofte die haar leven 
heeft vorm gegeven. Op een dag zou zij Roland Garros winnen, zei ze tijdens de fi -
nale tussen Steffi   Graf en Monica Seles. De vrijblijvende kinderwens kreeg een loden 
lading toen haar moeder twee jaar later aan kanker overleed. Henin vluchtte vanaf 
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dat moment in het tennis. ‘Ik dacht: ik moet voor haar vechten, spelen ter nagedach-
tenis aan haar’, zei ze vier jaar geleden in een van de spaarzame interviews over haar 
privé-leven. Het frêle tienermeisje met het superieure balgevoel koos haar moeder, 
die haar vier kinderen tijdens haar slepende ziekte lange tijd opvoedde zonder hen 
in te lichten over haar mogelijke dood, als voorbeeld. Ook zij zou hard werken zonder 
te klagen. Ook zij zou emotioneel sterk zijn en haar gevoelens voor zich houden. (De 
Volkskrant, 15-5-08)

In haar jeugd had Henin de wens Roland Garros te winnen. De familiesituatie heeft  
grote invloed gehad op het najagen van deze droom. Henin leerde van haar moeder 
hard te werken zonder te klagen en zij paste dit uit eerbetoon toe in het tennis. De ten-
nisdroom van Henin werd door het familieverhaal gestimuleerd, maar de carrière van 
wielrenner Cavendish vormde zich op een heel andere manier.

Cavendish is geen wielrenner geworden. Hij is zo geboren, vindt hij zelf, en heeft zich 
alles aangeleerd. Op Man, waar het wielrennen op de weg een nog anoniemer be-
staan leidt dan op het vasteland, kon hij als kind bij niemand terecht met vragen over 
zijn hobby. Voorbeelden heeft hij nooit gehad. Zijn ouders raadden hem zelfs af zijn 
droom na te leven. Hij moest niet denken dat hij prof kon worden, kreeg hij steeds 
te horen. Maar Cavendish was niet van zijn idee af te brengen. ‘Ik heb altijd geweten 
dat het goed zou komen.’ Hij was 14 toen hij voor het eerst een baanwedstrijd reed. 
‘Ik won meteen.’ Vervolgens debuteerde hij bij de Britse baantitelstrijd. ‘Ik werd kam-
pioen.’ Het bewijst wat hij altijd tegen zichzelf heeft gezegd: ‘Als je het echt wilt, lukt 
alles.’ (De Volkskrant, 5-7-08).

Uit dit voorbeeld is af te leiden dat het lastig kan zijn te onderscheiden in hoeverre de 
droom en de realisering ervan afh ankelijk is van het familieverhaal. Zijn omgeving on-
dersteunde Cavendish niet in zijn droom, maar hij heeft  zichzelf altijd een positief ver-
haal verteld. Hij creëerde zijn eigen verhaal en geloofde in de goede afl oop. 
 Niet alleen de familie staat in relatie tot het zelfverhaal en heeft  invloed op de vor-
ming van de droom. Vele anderen kunnen tot de verbeelding spreken, inspiratie geven 
en motivatie aanwakkeren en op die manier voeding geven aan de topsportdroom. 
Voetballer Robin van Persie heeft , zoals voor de meeste topsporters geldt, een lange weg 
afgelegd voordat hij de top bereikte. Hij schopte het tot speler van het Nederlands elf-
tal. De onderstaande woorden geven aan dat hij heeft  gekeken naar voetballers die hem 
voorgingen en dat dit cruciaal voor hem was. 

Hij heeft mogen samenspelen met Dennis Bergkamp, de modelprof. ‘Dat vond ik een 
eer. Er zijn niet veel voetballers als hij. Hij was uniek, in zijn hele doen en laten. In zijn 
trainingsarbeid, hoe hij alles invulde. Die man kon gewoon niet een keer rustig aan 
doen. Alles was zo gefocust, het is in zijn systeem gaan zitten. …Als je met die gasten 
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traint en daar puur naar kijkt, als je dag en nacht met ze bezig bent, als je ziet hoe ze 
naar een grote wedstrijd toeleven en wat ze daarvoor doen – dat is voor mij cruciaal 
geweest. Dat ik kon zien hoe de allerbesten het doen om een gewenst eindresultaat 
te verkrijgen.’ (Trouw, 4-6-08)

Voorbeeldfi guren kunnen bijdragen aan het tot leven wekken van een droom. Er is iets 
bij Bergkamp wat van Persie aantrekt, wat hem raakt, wat een appèl op hem doet. Voor 
de sporter wordt een bepaalde morele waarde belichaamd en in die zin fungeert een 
voorbeeldfi guur als een medium: via hem wordt de belangrijk geachte waarde zichtbaar. 
De sporter wordt door zijn voorbeeld uitgenodigd ook zo te zijn als hij. Iets zorgt bij van 
Persie voor inspiratie, iets wordt hem ‘ingeblazen’.1 Dat wat het voorbeeldfi guur voor 
hem uitdraagt, betrekt hij op zichzelf of in zijn eigen leven. In feite imiteert hij Den-
nis Bergkamp, of preciezer, hij imiteert een bepaald deel van Bergkamp. In zijn artikel 
Hermeneutics of imitation schrijft  Duyndam: ‘Imitation as pointed out here is a creative 
process, including a kind of translation of the valuable from another’s life to one’s own. 
To become really one’s own value, it cannot be just borrowed or adopted from another’s 
life, but it must be interpreted, transfi gured, reconstructed’ (Duyndam 2004, p. 11). Als 
van Persie de voor hem waardevolle aspecten van Bergkamp overneemt, dan is er spra-
ke van imitatie, maar deze imitatie is pas geslaagd als hij het waardevolle op zijn eigen 
wijze interpreteert, als hij het zich eigen maakt. Hij dient datgene wat hij aan Bergkamp 
nastrevenswaardig acht, te internaliseren. Van Persie in hetzelfde artikel: 

‘Dennis had zó’n drive. … Daar was Bergkamp bezig met een jongen van zestien en 
één van zeventien. … In driekwartier tijd maakte hij geen enkele fout. Niemand keek, 
er was alleen een fi tnesscoach bij. Hij en wat borden, een oefenvorm en twee jeugd-
spelers. Zo uniek, dat je dat puur voor jezelf doet. Dat je gewoon voor jezelf geen 
fout wilt maken. Toen dacht ik: dat wil ik ook. Dat ga ik ook doen, en toen ben ik het 
ook gaan doen. Als jonge jongen moet je toch een soort van een antwoord krijgen. 
Dat hoeft niet eens met woorden te zijn, vaak is het zien van dingen genoeg. Want 
Bergkamp wist niet dat ik keek.’

Een ander is reeds voorgegaan op de weg die de sporter wil bewandelen, of, zoals in het 
geval van wielrenner Riccardo Ricco, wil befi etsen.

Riccardo Ricco was een jochie van elf toen hij Marco Pantani, in 1995, zag winnen op 
Alpe d’Huez. ‘Ik zat voor de televisie en vond het prachtig. Zo’n renner wilde ik ook 
worden.’ (Het Parool, 14-7-08)

Ricco streefde ernaar hetzelfde te worden, te doen of te bereiken als zijn voorganger. Het 

1 ‘Inspiratie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘inspirare’, wat ‘inblazen’ betekent.
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omhoog reiken, het opzien naar datgene wat, vooralsnog, hoger ligt dan waar de sporter 
zich op dat moment bevindt, wordt verwoord door tennisser Robin Haase: 

‘Niet zo lang geleden keek ik tegen hen op. Nu krijg ik in het voorbijgaan een high 
fi ve van Nadal. En vragen jongens als Hewitt of ze met mij mogen trainen. We gaan 
als gelijken met elkaar om.’ (De Volkskrant, 2-6-08)

Waarschijnlijk heeft  Haase bewondering ervaren jegens hen die hem zijn voorgegaan 
en die de top al hebben bereikt. Zij behoorden tot de ‘gearriveerden’ en hadden reeds de 
godenstatus verworven.
 Het feit dat in het geval van topsporters vaak van sporthelden wordt gesproken, geeft  
aan dat er een zekere heroïek in het geding is. In vele landen in de wereld speelt sport 
een rol van betekenis. Zeker in de westerse maatschappij is sport een heel belangrijk on-
derdeel van de samenleving geworden en is doorgedrongen op sociaal, economisch en 
politiek niveau. De sociologen Elias en Dunning bestuderen de ontwikkeling van sport 
in afgelopen decennia. Zij zien de ‘sportisering’ van de samenleving als een spurt in het 
civilisatieproces (Elias en Dunning 2007, p. 33). Sport biedt de mogelijkheid tot een ge-
reguleerde vorm van strijd, waarin individuen zich uit kunnen leven zonder schade aan 
de ander toe te brengen, wat ten goede komt aan de handhaving en ontwikkeling van de 
samenleving. Naast een middel voor samenleving van individuen vormt sport ook in 
toenemende mate inzet voor de verhoudingen tussen samenlevingen onderling. ‘In de 
loop van de twintigste eeuw zijn de competitieve lichamelijke inspanningen van mensen 
in de zeer gereguleerde vorm die we ‘sport’ noemen gaan dienen als symbolische manifes-
taties van een niet-gewelddadige, niet-militaire vorm van wedijver tussen staten’ (idem, 
p. 36). 
 De aanzienlijke positie die sport in veel samenlevingen is toebedeeld, heeft  invloed 
op de beeldvorming van het individu. In andere woorden, de sociaal-culturele waarde-
ringen ten aanzien van sport beïnvloeden het verhaal dat een persoon zich vormt. Dat 
topvoetballers in Nederland zeer hoog in aanzien staan en alom gewaardeerd worden, 
kan voeding geven aan de droom topvoetballer te worden. Net zoals familieverhalen en 
voorbeeldfi guren zijn sociaal-culturele waarden in dialoog met het zelf en mede bepa-
lend in de vorming van de topsportdroom.

4.2.  De functie van verbeelding

Topsport is in veel samenlevingen ‘in’ en topsporters spreken tot de verbeelding. Al en-
kele keren is in het kader van de topsportdroom de verbeelding naar voren gekomen. 
De verbeelding heeft  een belangrijke functie in het oriëntatieproces van de sporter. De 
ene sporter stelt zich voor dat hij zich over drie jaar zal kwalifi ceren voor de Olympische 
Spelen. De ander beeldt zich in dat hij met zijn team de fi nale van de wereldkampioen-
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schappen gaat winnen. Topsporters halen zich voor de geest wat ze wensen te bereiken. 
In deze paragraaf sta ik stil bij de functie van verbeelding in de oriëntatie die sporters 
zich vormen tijdens hun sportloopbaan.
 Om duidelijk te maken wat de functie van verbeelding is, is het nodig te weten wat 
het inhoudt. Verbeelding kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Mooren 
geeft  verschillende betekenissen van verbeelding (Mooren 2007, p. 3). In dit betoog be-
schouw ik verbeelding als het vermogen om mentale beelden te vormen. Verbeelding is 
dan te zien als een mentale activiteit die plaatsvindt. De fantasie wordt aangesproken; 
men haalt zich beelden en situaties voor de geest die al dan niet verband hebben met 
de werkelijkheid. Sporters kunnen droombeelden hebben van hoe zij als sporter willen 
worden of wat zij willen bereiken. De verbeelding fungeert letterlijk als ‘beeldenmaker’ 
bij de door de sporter gewenste situatie. De verbeelding helpt om de droom gestalte te 
geven.
 De werking van verbeelding kan in verband worden gebracht met de werking van 
illusies. Baumeister geeft  aan dat illusies verwijzen naar ideeën die niet noodzakelijk 
waar zijn. De waarde van de illusie zit niet in de accuraatheid, maar in zijn functie, aldus 
Baumeister (Baumeister 1991, p. 248-249). Hij stelt dat individuen in het proces van zin-
geving vele redenen hebben om gebruik te maken van illusies. ‘People construct mean-
ings of life to satisfy the four needs for meaning, and illusions and distortions are appar-
ent in relation to each of these needs. People draw meaning from goals that may never be 
reached and they strive for fulfi llment states that are envisioned in exaggerated, unrealis-
tic terms. Th ey rationalize their actions and use various strategies of selective reasoning 
to reconcile their actions with their values. Th ey cultivate illusions of control and effi  cacy. 
And they use various distortions to infl ate their self-esteem, such as placing elsewhere the 
blame for their failure, or exaggerating in their minds the number of other people to whom 
they are superior’ (idem, p. 362). Het creëren van illusies helpt mensen zin te ervaren, 
ook al zou de inhoud van de illusie feitelijk onwaar kunnen zijn. Eerder is de zinerva-
ring gelegen in de act van het zich voorstellen zelf dan in het realiteitsgehalte van de 
voorstelling. Met de notie van Baumeister over de werking van illusie keer ik terug naar 
topsport. Sporters creëren een beeld van het doel dat ze willen behalen. De voorstelling 
van een doel maakt het mogelijk ernaar te handelen. Als een sporter zich voorstelt dat 
hij olympisch goud wint, kan dit droombeeld stimuleren om ervoor te gaan leven en 
het ‘waar te maken’. Baumeister schrijft  dat mensen zin halen uit doelen die misschien 
wel nooit worden bereikt. Of de droom die de sporter heeft  ooit werkelijkheid wordt of 
niet; zij stelt de sporter in ieder geval in staat zin te ervaren aan de sportbeoefening. Dat 
hij zich een voorstelling maakt van wat hij wil bereiken, zorgt voor een waardevol doel 
waarnaar hij kan handelen.
 De godsdienstpsycholoog Paul Pruyser wijst eveneens op de functie van de illusie, zij 
het dat hij nadruk legt op de brugfunctie ervan in plaats van op emotieregulatie. Pruy-
ser bouwt voort op de psychoanalytische denktrant van Freud. Freud onderscheidde 
de autistische en de realistische wereld (Pruyser 1992, p. 106). Pruyser voegt de illusoi-
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re2 wereld toe. Hij spreekt van een illusoire wereld als een overgangsruimte tussen de 
zintuiglijke, reële buitenwereld en de enkel in de geest bestaande binnenwereld waarin 
fantasie en wens zich uitdrukken. ‘Illusoire objecten en gedachten … kunnen niet gere-
duceerd worden tot de strikt persoonlijke, onzegbare, autistische en in wezen solipsisti-
sche geest of tot de publieke, aantoonbare, fysiek aanwijsbare entiteiten van de realisti-
sche wereld waarmee de zintuigen gebombardeerd worden. Tussen autistische droom en 
realistisch werk ligt de kans om te spelen en om symbolische transacties aan te gaan die 
gedeeld worden met en gesteund worden door andere beschaafde mensen’.3 Het illusoire 
denken geeft  mensen de mogelijkheid tot het ervaren van betekenis welke de feitelijk-
heid van de wereld overstijgt. Elementen die tot de illusoire wereld gerekend dienen te 
worden zijn onder andere symbolen, gestructureerde verbeelding, avontuurlijk denken, 
gefantaseerde entiteiten of gebeurtenissen, culturele behoeft en en creativiteit. Ook spel 
rekent Pruyser tot de illusoire wereld (idem, p. 109). 
 Sport behoort tot de illusoire wereld, in die zin dat het gaat om spel, om een geritu-
aliseerd betekenissysteem dat mensen de mogelijkheid tot beleving geeft . De werking 
van de illusoire wereld wordt meer zichtbaar als we ons voorstellen hoe een junglebe-
woner die nog nooit buiten zijn eigen oerwoud is geweest, naar sport zou kijken. Hij 
zou zich waarschijnlijk afvragen waarom een stel mensen een ronde bol naar elkaar 
gooien en in een netje proberen te krijgen dat aan een vierkant is opgehangen. Op de 
vloer zijn allemaal rare lijnen getekend en de mensen moeten binnen een vak blijven. Er 
is ook iemand die op een fl uitje blaast en daar luisteren de mensen naar. Wij noemen dit 
basketbal en doordat wij weten hoe het spel werkt, kunnen we er in op gaan. In andere 
woorden: met sport is een eigen betekenissysteem gegeven dat thuis hoort in de illusoire 
wereld.
 In de werkelijkheid kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die de betekenis op illusoir 
niveau verstoort. De beachvolleyballers Schuil en Nummerdor beginnen aan het olym-
pisch toernooi van Peking in de overtuiging dat ze een medaille kunnen halen. Ze zijn 
in vorm en hebben een goede loting. Ze verliezen echter in de kwartfi nale. 

2 In ‘Geloof en verbeelding’ is door de vertalers het woord ‘illusionair’ gebruikt. Ik kies ervoor het woord ‘il-
lusoir’ te gebruiken, hetgeen ‘het karakter van een illusie hebbend’ betekent. De term ‘illusionair’ heeft  in 
het Nederlands de connotatie van zinsbegoocheling, het onverwezenlijkbare. Dit is niet wat Pruyser op het 
oog heeft .

3 Pruyser vervolgt: ‘Ik gebruik de term ‘symbool’ en ‘symbolisch’ in de betekenis die Tillich … daaraan gegeven 
heeft , namelijk dat zij deelhebben aan de macht waarnaar zij verwijzen. Illusoir denken hoort bij symboolsy-
stemen als religie en kunst en behoort ook … tot het wezen van de wetenschap’ (Pruyser 1992, p. 109-110). In 
deel I heb ik beschreven dat de Olympische Spelen een bijzonder karakter hebben vanwege de symboliek, 
de rituelen en de ceremonies. De Spelen zijn in mijn ogen eveneens op te vatten als een symboolsysteem; ze 
zijn te rekenen tot de illusoire wereld en stellen mensen in staat om betekenis te ervaren die het dagelijks 
leven overstijgt. 
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Reinder Nummerdor zegt twee weken in de rouw te zijn geweest. Richard Schuil 
voelt zich nog even ziek als na de wedstrijd die als een tanker hun sportieve ambities 
overvoer. … Het is de grootste ontgoocheling van hun sportieve carrière. (De Volks-
krant, 1-9-08)

Om in andere woorden te benoemen in wat voor staat de sporters verkeren: ze zijn ge-
desillusioneerd. De volleyballers zullen de realiteit onder ogen moeten zien. 
 

4.3.  Het belang van motivatie voor topsporters

Ik heb beschreven hoe het dromen in het kader van het oriëntatieproces van de sporter 
begrepen kan worden en vervolgens kwam de functie van de verbeelding aan de orde. 
In deze paragraaf geef ik aan wat het belang van motivatie voor het bedrijven van top-
sport is. Ik beschrijf wat onder motivatie kan worden verstaan en hoe motivatie ver-
band met topsportbeoefening heeft . Ik begin met een voorbeeld. De judoka Deborah 
Gravenstijn geeft  aan waar zij motivatie uit haalde. 

Twee maanden na die zo succesvolle en ook blije Olympische Spelen overleed Debo-
rah Gravenstijns acht jaar jongere zusje Merghery in een paar uur tijd aan een agres-
sieve bacteriële infectie. … ’Mijn zusje was sinds haar elfde diabeet’, zegt Deborah. 
‘Die ziekte heeft het leven voor haar moeilijk gemaakt. Ze was veel ziek, maar toch 
krabbelde ze elke keer weer overeind. Ze ging naar de kappersacademie, daar had ze 
plezier en daar wilde ze de beste in zijn. Het is cru dat ze die opleiding net niet heeft 
kunnen afmaken. Ze heeft haar droom net niet kunnen realiseren. Dat motiveert mij 
weer mijn droom na te streven.’ (Het Parool, 5-8-08)

De ervaring van Gravenstijn geeft  aan dat de motivatie die een sporter ervaart, gestalte 
kan krijgen in samenspraak met de omgeving. De ervaring van motivatie kan zich uit-
strekken over een langere termijn en betrekking hebben op een doel dat nog ver weg 
is. Het verhaal van wielrenner Oscar Freire, die vertelt over zijn situatie in de Tour de 
France, toont dat motivatie ook betrekking kan hebben op korte termijn, of zelfs op een 
moment.

‘Tijdens de etappe naar Prato Nevoso moest ik vreselijk afzien. Vanwege die rottige 
berg. Het bezit van de groene trui houdt me gemotiveerd om door te zetten. Ik weet, 
dat de andere sprinters zich net zo voelen. Als zij het redden, moet mij dat ook luk-
ken. Dan haal ik komend weekeinde Parijs.’ (Trouw, 22-7-08)

Oscar Freire werd bewogen om door te gaan door het bezit van de groene trui en het 
idee dat zijn tegenstanders het net zo zwaar hadden. We komen dichter bij wat onder 
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motivatie verstaan kan worden. Het woord motivatie komt van het Latijnse woord 
motus, wat beweging betekent; movere betekent bewegen. Een motief wordt ook wel 
een beweegreden genoemd. In het boek Sportpsychology defi niëren Morris en Summers 
motivatie als energie en richting van gedrag. De energiecomponent van motivatie ver-
wijst naar de hoeveelheid moeite of aandacht die we verkiezen te wijden aan een activi-
teit of taak. De richting van gedrag verwijst naar het individuele unieke niveau van per-
soonlijke interesse in een specifi eke taak of activiteit (Morris en Summers 2004, p. 122). 
 De omgeving kan van invloed zijn, het is echter de sporter zelf die steeds zijn ‘be-
wogenheid’ ervaart. Wat voor motivatie zorgt is individueel bepaald, maar topsporters 
hebben gemeen dat zij sterk gemotiveerd zijn. Hoe belangrijk motivatie is om topsport 
te kunnen bedrijven, wordt duidelijk op basis van de formulering van motivatie van de 
psycholoog Albert Bandura. Hij duidt motivatie als volgt: ‘Most human motivation is 
cognitively generated. In cognitive motivation, people motivate themselves and guide their 
actions anticipatorily through the exercise of forethought. Th ey form beliefs about what 
they can do, they anticipate likely positive and negative outcomes of diff erent pursuits, 
and they set goals for themselves and plan courses of action designed to realize valued 
futures and avoid aversive ones. Effi  cacy beliefs play a central role in the cognitive regula-
tion of motivation’ (Bandura 1997, p. 122). Volgens Bandura motiveren mensen zichzelf 
doormiddel van hun gedachten. We bepalen onze gedragingen op basis van vooruit-
denken. We anticiperen en stellen ons voor waartoe we in staat zijn. Topsporters weten 
zichzelf te motiveren om de vooraf gestelde doelen na te streven en ze geloven in hun 
mogelijkheden om die doelen te halen. 
 Topsport draait om het bereiken van meetbare resultaten of doelen door middel van 
het eigen kunnen. Het idee van eigen kunnen dat bepalend is voor de motivatie van de 
topsporter is ook te vinden in de zelfdeterminatietheorie die binnen de sportpsycholo-
gie gangbaar is (Deci en Ryan 1991, p. 123). Deze theorie begint met de veronderstelling 
dat er drie primaire psychologische behoeft en zijn die menselijk gedrag motiveren, te 
weten autonomie (autonomy), bekwaamheid (competence) en verbondenheid (related-
ness with others). Mensen streven ernaar deze behoeft en te vervullen teneinde een ge-
zonde psychologische omgeving te creëren waarin ze kunnen leven (idem, p. 123). Top-
sport reikt individuen vele mogelijkheden aan deze drie behoeft en te bevredigen. ‘Since 
sport and exercise are usually self-initiated and are not requisites of human life, they tend 
to have some element of autonomy associated with them. Mastering a sport skill or de-
veloping ever greater expertise in an activity fulfi ll the need for competence. Playing on 
a team with like-minded individuals and experiencing the camaraderie associated with 
such play infuse us with a sense of relatedness’ (idem, p. 123). 

Motivatie verwijst naar datgene waar sporters door bewogen worden. Niet alleen gaat 
het daarbij om de gerichtheid die topsporters betonen, ook gaat het om de evaluatie 
van de sportbeoefening. In paragraaf 2.2 is aan de orde gekomen dat een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Frederick en Morris 
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verwoorden het onderscheid als volgt. ‘When individuals are in a state of intrinsic mo-
tivation, they experience choice in their behavioural options, thereby fulfi lling their need 
for autonomy. Additionally they are at a level of optimal challenge, which fulfi lls their 
competence need. A state of intrinsic motivation is associated with feelings of satisfac-
tion, enjoyment, competence and a desire to persist at the activity. Sports and exercise 
for many individuals provide domains in wich intrinsic motivation can be experienced 
fairly frequently. On the other hand, when one loses optimal challenge or autonomy, a 
state of extrinsic motivation is created. In sport, motives refl ecting pressure to participate, 
and those resulting from the need for status or approval, refl ect an extrinsic motivational 
orientation. Unfortunately, for some athletes a sport that was initially intrinsically moti-
vated can, through pressure to perform, conformity to parents’ or coaches’ desires, or even 
self-initiated demands for performance, become extrinsically motivated’ (Frederick en 
Morris 2004, p. 123). Intrinsieke motivatie gaat gepaard met gevoelens van voldoening, 
plezier, bekwaamheid en het verlangen deel te blijven nemen aan de activiteit. Extrin-
sieke motivatie betekent het bevredigen van behoeft en die buiten het sporten zelf lig-
gen, maar waar de sport wel een rol bij speelt. Ook Baumeister geeft  aan dat intrinsieke 
en extrinsieke motivatie grofweg corresponderen met vervulling en met doelmatig-
heid in de zin van goals. ‘Some activities, like pushing a lawn mower, are done in order 
to achieve goals that are not part of the activity itself. Others, like listening to music, are 
intrinsically appealing and do not lead to any goals beyond themselves’ (Baumeister 1991, 
p. 33). Extrinsieke en intrinsieke motieven kunnen ook samengaan. De basketballer Ste-
fan Wessels vertelt:

‘Overal waar ik speelde was ik nooit de beste, ik was wel redelijk maar nooit de uit-
blinker. De drive om toch de beste te worden is goed voor mij geweest. … Vroeger 
keek ik naar videobanden van Michael Jordan. Dan speelde ik de band vertraagd 
af en genoot eindeloos van zijn dribbels en zijn schijnbewegingen’, zegt Wessels. 
… Wessels straalt behalve zelfverzekerdheid ook passie uit als hij over basketbal 
spreekt. ‘Ik ben er altijd mee bezig. Als ik ’s avonds in bed lig, denk ik aan wat ik beter 
kan doen in mijn spel.’ (De Volkskrant, 8-5-08)

Wessels heeft  een passie voor basketbal. Hij heeft  als drive de beste te worden in datgene 
waar hij plezier aan beleefd, waar hij van geniet. De drive om uit te blinken in samen-
hang met passie voor het spel zelf zorgen voor een motivatie welke kenmerkend is voor 
veel topsporters. Topsporters zijn gemotiveerd voor hun sportbeoefening, omdat ze er 
grote waarde aan hechten. 
 Op deze hoge waardering heeft  het begrip sterke evaluatie of sterke waardering in 
de morele ontologie van Taylor betrekking. In paragraaf 3.3 heb ik beschreven wat Tay-
lor onder sterke en zwakke evaluatie verstaat. Taylor stelt dat sterke evaluatie in het ge-
ding is wanneer een persoon zijn morele voorkeur laat spreken en iets als onvergelijk-
baar goed beoordeelt. Er bestaat een morele hiërarchie voor een persoon en de polen 
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waarbinnen de waarden uit te drukken zijn, noemt Taylor kwalitatieve contrasten. Het 
geheel aan sterke evaluaties, welke verwijzen naar de persoonlijke ultieme waarden of 
hypergoods, vormt de morele grondslag, door Taylor beste verklaring genoemd. Sterke 
waardering is bepalend voor de oriëntatie, dat wil zeggen voor de morele plaatsbepaling 
en richting in het leven. ‘Doordat een subject zijn intenties in de vorm van sterke waarde-
ringen toetst, stelt het steeds de vraag welk soort leven het zou willen leiden. Het kunnen 
hebben van sterke waarderingen is volgens Taylor kenmerkend voor het menszijn. Want 
een handelend wezen dat niet tot sterke waarderingen in staat is, zou die diepte missen 
die volgens Taylor het menszijn constitueert’ (Breuer 2002, p. 34). Topsporters hebben 
een idee van welk soort leven ze willen leiden. Ze halen zich duidelijk doelen voor de 
geest en stellen zich de weg voor die in hun ogen naar de realisatie ervan leidt. In hun 
denken en handelen leggen topsporters een sterke waardering aan de dag; zij beoorde-
len de sport zelf als uitermate waardevol en van daaruit zijn zij gemotiveerd om het top-
sportleven te leiden.

 4.4.  De betekenis van geloven

In dit hoofdstuk staat het oriëntatieproces van de sporter centraal en in dit kader ga 
ik in op de betekenis van geloven. Er zullen twee betekenissen aan de orde komen. Ter 
inleiding op de eerste betekenis van geloven geef ik nu twee voorbeelden. Judoka Debo-
rah Gravenstijn blikt terug op het moment dat sportpresentator Mart Smeets aan haar 
vroeg wat ze ging doen.

‘Het was na de wereldkampioenschappen van 2003. Ik zei: ik ga naar de Olympische 
Spelen, ik ga voor goud. Heel stellig. Ik geloofde daar absoluut in. Maar heel weinig 
mensen om mij heen geloofden er ook in, dat zei Mart ook. In m’n hart was dat echt.’ 
(Heckman en de Bie 2004, p. 253)

Sporters onderkennen te geloven in eigen kracht, in het halen van een bepaald resultaat. 
Gravenstijn is een voorbeeld van een sporter die zich overtuigd wist van haar doel. Ook 
tennisster Justine Henin geeft  aan dat ze geloofde in eigen kunnen.

‘Toen ik een klein meisje was, geloofde niemand dat ik Grand Slams kon winnen. Ik 
wel.’ (Krajicek 2004, p. 16) 

In de vorige paragraaf kwam de theorie van Bandura naar voren. De eerste betekenis 
van geloven heeft  betrekking op het sturen van zichzelf door middel van gedachten. 
Ergens in geloven verwijst in dit geval naar een vorm van self-effi  cacy: ‘Perceived self-
effi  cacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action 
required to produce given attainments’ (Bandura 1997, p. 3). De eerste betekenis van ge-
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loven betreft  een cognitieve act, welke de functie heeft  van het sturen van het eigen han-
delen.
 De tweede betekenis van geloven heeft  betrekking op waardering. Geloven is in dit 
geval op te vatten als een diepe vorm van motivatie. Voor een beter begrip van deze 
betekenis van geloof kom ik terecht bij het werk Stages of Faith van de psycholoog James 
Fowler. Het begrip faith is zowel met geloof als met vertrouwen te vertalen. Faith ver-
wijst niet noodzakelijk naar religiositeit, aldus Fowler. Fowler legt geloof uit als de ver-
bondenheid die we ervaren met het object of de zaak die we als wezenlijk goed beschou-
wen of waar we vertrouwen in stellen. ‘Th e persons, causes and institutions we really love 
and trust, the images of good and evil, of possibility and probability to which we are com-
mitted – these form the pattern of our faith.’ (Fowler 1995, p. 4). Er bestaat een object van 
geloof waaraan de gelovige toegewijd is. Geloof vormt een manier van het zien van ons 
alledaagse leven in relatie tot holistische beelden van wat door Fowler de ultieme omge-
ving (ultimate environment) genoemd wordt. De ultieme omgeving verwijst naar datge-
ne wat we uiteindelijk als waar en waardevol beschouwen. ‘Faith is an orientation of the 
total person, giving purpose and goal to one’s hopes and strivings, thoughts and actions’ 
(idem, p. 14). We zijn toegewijd aan datgene waar we in geloven. Topsporters beschou-
wen hun sportbeoefening als het goede om te doen; ze ervaren een grote toewijding aan 
hun sport. Ze zijn overtuigd van de waarde ervan en zijn er sterk op betrokken. Sporters 
leven in volle overtuiging naar wat ze als uitermate belangrijk beoordelen.

Voor de mentale voorbereiding van de Nederlandse sporters op de Olympische Spelen 
van Athene in 2004 werd een serie clinics gegeven, waarvoor initiators Franck Heck-
man en Steven de Bie de naam ‘Reis van de Held’ bedachten. De clinics kregen de titels 
‘Koers Zetten’, ‘Reisgenoten’, ‘De Tegenslag’, ‘De Laatste Etappe’ en ‘De Terugkeer van 
de Held’ (Heckman en De Bie 2004, p. 13). In hun gelijknamige boek Reis van de Held 
maken zij veel gebruik van metaforen in het duiden van gerichtheid op de topprestatie. 
Zij presenteren de topsporter als een held die een reis afl egt en daarvoor zijn koers be-
paalt. 
 Ook Taylor maakt gebruik van een reismetafoor wanneer hij de morele oriëntatie 
uiteenzet. ‘Het beeld van ruimtelijke oriëntatie dat ik als analogie heb gebruikt, brengt 
echter een ander facet van ons leven als handelende personen naar voren. Oriëntatie 
heeft  twee aspecten, het kan ons op twee manieren aan oriëntatie ontbreken. Ik kan niet 
op de hoogte zijn van de ligging van het land om me heen – geen kennis hebben van de 
belangrijke locaties die het bepalen, of van hun onderlinge verband. Deze onwetendheid 
kan ongedaan worden gemaakt door een goede kaart. Maar vervolgens kan ik op een an-
dere manier verdwalen als ik niet weet hoe ik mezelf op deze kaart moet plaatsen’ (Taylor 
2007, p. 87). Door middel van de metafoor van de landkaart wil Taylor duidelijk maken 
hoe de verhouding van de mens ten opzichte van zijn waardehorizon in elkaar steekt. 
Hij vervolgt: … ’In analoge zin vergt onze oriëntatie met betrekking tot het goede niet al-
leen één of meer referentiekaders die de vorm van het kwalitatief hogere bepalen, maar 
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ook een besef van waar we ons ten opzichte daarvan bevinden. En deze kwestie is niet 
een potentieel neutrale vraag, waarvoor we onverschillig kunnen blijven en waarbij we 
tevreden kunnen zijn met elk antwoord dat ons eff ectief oriënteert, al plaatst het ons op 
nog zo’n grote afstand van het goede. Integendeel, we belanden hier bij een van de fun-
damenteelste verlangens van menselijke wezens, namelijk de behoeft e om verbonden te 
zijn of in contact te staan met wat zij als goed beschouwen, of van cruciaal belang of van 
fundamentele waarde’ (idem, p. 87-88). 
 Dat wat Fowler aanduidt als de ultieme omgeving, vertoont overeenkomst met wat 
Taylor de horizon van waarde noemt.4 Topsport verschaft  een waardekader waarbin-
nen een sporter zich plaatst en welke richtinggevend is. De topsporter vormt zich een 
oriëntatie op basis van zijn idee van topsport als het hoogste goed, als hyperwaarde. Het 
bedrijven van topsport vormt voor de sporter het goede en dientengevolge ervaart hij 
een sterke betrekking daartoe. De sporter neemt een morele positie in ten opzichte van 
topsport; hij beoordeelt het als nastrevenswaardig, als een ultiem goed. Doordat hij een 
idee heeft  van wat hij nastrevenswaardig vindt, sterker, doordat hij overtuigd is van wat 
het goede is om te doen, heeft  de topsporter zich een achtergrond gevormd waartegen 
hij zijn doen en laten af kan zetten en de zin daarvan kan beoordelen.
 

4 Opgemerkt dient te worden dat Fowler met ‘ultimate environment’ verwijst naar waarden die cultureel 
verankerd zijn. Op dit punt verschilt het van de notie van ’waardehorizon’, welke door Taylor wordt opge-
vat als een persoonlijk waardekader.
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5De beklimming van de 
godenberg 
Het handelingsproces

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat sporters zich een beeld vormen van de 
doelen die ze willen behalen. Sporters die dromen van de top, zullen zich in moeten 
spannen om daadwerkelijk zo ver te komen. De top is niet voor niets smal; slechts een 
enkeling is het gegeven de absolute top te bereiken. Alle anderen moeten genoegen 
nemen met minder dan de allerhoogste plaats. Of de hoogste plaats uiteindelijk bereikt 
wordt of niet, feit is dat iedere topsporter werkt aan de realisering van de topprestatie.
 De beklimming van de godenberg verwijst naar het handelingsproces dat de sporter 
in zijn carrière doormaakt. In dit hoofdstuk staat dit handelingsproces centraal. Iedere 
sporter die zijn zinnen zet op het hoogst haalbare, moet praktisch vorm geven aan zijn 
gerichtheid, wil hij zo ver komen. De praktijk van topsport komt aan de orde in de eer-
ste paragraaf. Wat het betekent om te leven in het kader van topsport, schets ik in para-
graaf 5.2. Topsporters geven hun leven vorm naar wat zij als waardevol beschouwen. De 
notie van de topsporter als belichamer van waarden werk ik uit in de laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk.

5.1.  De weg naar de top: topsport in de praktijk

Inmiddels is een aantal keer benoemd dat een persoon niet van het ene op het andere 
moment topsporter is. In zijn sportieve ontwikkeling wórdt een persoon topsporter. Of 
en hoe een persoon uitgroeit tot topsporter, is afh ankelijk van hoe het persoonlijke ver-
haal zich ontwikkelt. In de nabije omgeving van de sporter vormen ouders en andere 
familie een belangrijke context voor het handelen. Er zijn legio voorbeelden van spor-
ters waarbij de praktijk van topsportbeoefening onder invloed van het familieverhaal 
tot stand is gekomen. De sportieve ontwikkeling van de atlete Blanka Vlasic getuigt van 
een zeer sterke invloed vanuit de ouders.

Vlasic kijkt alleen naar het record. …Ze zal niet rusten voor ze de beste hoogspring-
ster uit de geschiedenis is. Haar leven is daar sinds jaar en dag op ingesteld. Haar 
vader, een voormalig tienkamper, en moeder, een voormalig volleybalster, hebben 
de sport als lotsbestemming voor hun vier kinderen uitgekozen. Vlasic werd als jong 
meisje aanvankelijk opgevoed tot tennisster. Daaraan kwam abrupt een einde toen 
een televisieploeg haar bij een kindertoernooi vroeg waarom ze tenniste. “Omdat 
mijn vader het wil”, zei de 7-jarige Blanka. Een dag later mocht ze haar racket opber-
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gen. De ambities van haar ouders werden er niet minder om. Vlasic werd aan tal van 
sporten blootgesteld, zoals turnen en volleybal, tot de keus in 1997 op hoogspringen 
viel. In dat jaar stelde vader Josko Vlasic, die zijn dochter heeft omschreven als ‘mijn 
project’, een speciale hoogspringtrainer aan. …Vader Josko staat allang niet meer 
alleen in zijn ambitie. Hij heeft zijn obsessie overgedragen aan zijn dochter. Blanka 
Vlasic wil zweven, hoger dan een vrouw ooit heeft gedaan. En vaker. Nog jarenlang. 
(De Volkskrant, 9-6-08)

Niet alleen hebben ouders en andere familie een stem in hoe een sporter praktisch han-
delt. Ook anderen in de sociale omgeving kunnen in dialoog zijn met de sporter, welke 
het handelingstraject beïnvloedt. De sporter legt zijn weg naar de top af in samenwer-
king met coaches en mogelijke andere begeleiders. Hoe verder een sporter de weg naar 
de top heeft  gevonden, hoe intensiever de begeleiding meestal wordt. Veel nationale 
sporters en sportploegen worden ondersteund door bijvoorbeeld inspanningsfysiolo-
gen, wetenschappers, artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en mentaal begeleiders. Niet 
alleen de directe sociale omgeving is van invloed, zoals ouders, vrienden en begelei-
ders. Ook de indirecte omgeving, waartoe bijvoorbeeld supporters, toeschouwers en de 
media te rekenen zijn. Invloed vanuit zijn omgeving kan de sporter stimuleren in zijn 
weg, maar kan ook een hinderende werking hebben. De wijze waarop de sporter zich 
verhoudt tot deze verschillende invloeden vanuit zijn omgeving, is van doorslaggevend 
belang voor het klimmen naar de top. De omgeving is van invloed, maar de sporter is 
en blijft  uiteindelijk zelf de verteller, of meer toepasselijk, de belichamer van zijn top-
sportverhaal. 

De sporter maakt een handelingsproces door dat gestalte krijgt in dialoog met zijn om-
geving. Wanneer een sporter zich zodanig ontwikkelt dat hij tot topsporter uitgroeit, 
stelt hij zijn handelingen in het kader van de topprestatie. Hoe kan dit handelen van een 
sporter op zijn weg naar de top opgevat worden? Topsporters verschaff en zichzelf een 
beeld van wat ze willen bereiken en zij geloven in hun mogelijkheden hun droom wer-
kelijkheid te laten worden. De squasher Laurens Jan Anjema liet het niet bij zijn droom 
van de top, hij handelde ook naar die droom. Hij is overtuigd van zijn doel en hij han-
delt naar zijn overtuiging. 

Boven zijn bed hing een poster van wereldkampioen Peter Nicol. Even googlen 
leerde dat Nicol gecoacht werd door Neil Harvey en dus pakte Anjema, zonder enige 
schroom, de telefoon. ‘Hallo met Laurens Jan Anjema. Ik ben net klaar met school en 
wil professioneel squasher worden.’ ‘Oké, kom maar een week langs’ klonk het aan 
de andere kant van de lijn. …Na die week wist Anjema wat hem te doen stond als 
hij de top wilde bereiken. Hij pakte zijn spullen en verhuisde naar Engeland om bij 
Harvey te trainen. Hij leidde er een monnikenbestaan, vijf jaar deed hij niets anders 
dan squashen. ‘Als ik nu terugdenk, was het best een grote stap, maar daar stond ik 
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toen niet bij stil. Ik was gewoon bezig mijn droom in vervulling te laten gaan.’ (De 
Volkskrant, 15-2-08)

Kenmerkend voor een topsporter is dat hij zich toelegt op datgene waar hij in gelooft . 
Het voorgaande fragment laat zien dat Anjema in de voetsporen treedt van zijn voor-
ganger Peter Nicol. Hij belt diens trainer Neil Harvey, met het idee dat bij hem trainen 
de juiste weg is om de top te bereiken. Hij gaat de consequenties van zijn stap aan; hij 
verhuist en legt zich geheel toe op het squashen. Anjema geeft  praktisch vorm aan zijn 
wens de top te bereiken. Hij kiest ervoor zijn leven in te richten in dienst van zijn sport-
beoefening. 
 Met de notie van een specifi eke levensinrichting kom ik bij de volgende vraag: hoe 
ziet het leven van een topsporter er dan uit? Ik wil enkele elementen belichten die ken-
merkend zijn voor het topsportleven. Ter illustratie maak ik gebruik van fragmenten uit 
een artikel over Nationaal Sportcentrum Papendal. Papendal is het Nederlandse top-
sportcentrum waar zowel het NOC*NSF als verschillende nationale sportbonden gehuis-
vest zijn.

Op het complex krioelt het tegenwoordig van de sporters, met een grote diversiteit 
in leeftijd, talent en status. Eén ding hebben ze gemeen: ze belijden op Papendal 
hetzelfde sportgeloof. Ze wonen, trainen en studeren er in hun zoektocht naar de 
ultieme sporttriomf. (De Volkskrant, 17-5-08)

De sporters die in Papendal verblijven hebben gemeen dat ze een sportieve missie 
hebben. Allemaal zijn ze uit op het bereiken van de juiste vorm ten behoeve van de 
topprestatie. Continu is de sporter gericht op het verkrijgen van een uitgebalanceer-
de lichamelijke en geestelijke conditie. Het trainen vormt een centraal aspect in het 
bewerkstelligen van de optimale vorm. Laurens Jan Anjema deed ‘vijf jaar niets an-
ders dan squashen ’ om de top te bereiken. In de trainingen staat de verbetering van de 
vaardigheden en de lichamelijke conditie centraal. Het niveau wordt getest in de wed-
strijden. Deze vormen de meetmomenten voor de sporter en zijn begeleiding en geven 
antwoorden op vragen als ‘ben ik op de goede weg?’, ‘hoe verhoudt mijn vorm zich ten 
opzichte van de concurrenten?’ en ‘wat moet ik doen om tot het gewenste niveau te 
komen?’.
 De juiste training is cruciaal voor de gewenste sportieve prestatie in de wedstrijd. 
Het levensritme van de topsporter wordt dan ook grotendeels bepaald door de trai-
ningen. Ook met betrekking tot andere zaken wordt gestreefd naar het optimale. Daar 
het lichaam de sleutel is tot de prestatie, dient veel aandacht besteed te worden aan het 
voedingspatroon. De goede voeding moet op het juiste moment worden genuttigd. Dat 
deze balans voor sporters verschillend is, blijkt uit het volgende fragment. Meerkamp-
ster Jolanda Keizer vertelt over het eten in het restaurant van Papendal.
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‘Ik ben niet zo moeilijk, maar in de aanloop naar een wedstrijd moet je mij geen dikke, 
vette lasagne met een enorme laag kaas voorschotelen. En Rutger Smith heeft natuur-
lijk meer dan één lapje vlees nodig per dag.’ Smith: ‘Ze zien inmiddels wel dat ik meer 
behoefte heb aan eten dan een gemiddelde badmintonner.’ (De Volkskrant, 17-5-08)

Omdat iedere sporter een eigen lichamelijke balans kent, bestaat er verschil in voedings-
patroon. Ook bestaat er een persoonlijke balans tussen inspanning en rust. Naast de 
training en de lichamelijke verzorging is de verhouding tussen arbeid en rust cruciaal 
voor de prestatie. Teveel training leidt tot oververmoeidheid en blessures, te weinig trai-
ning brengt het risico van achterstand op de concurrentie met zich mee. Niet alleen de 
balans in training, voeding en rust vormen basiselementen voor de persoonlijke vorm. 
Ook de fysieke en sociale context waarbinnen topsport bedreven wordt heeft  invloed 
op de conditie. Voor sommige sporters is het leven op Papendal op het lijf geschreven, 
zoals voor atleet Rutger Smith. 

Zijn keuze voor Papendal heeft niet alleen met het olympische seizoen te maken. 
Zoals het er nu naar uitziet, keert hij er ook na Peking terug. Het leven bevalt hem 
er prima. ‘Alles staat voor ons klaar. We hoeven niets te doen. Het is bijna het ideale 
plaatje.’ (De Volkskrant, 17-5-08)

Papendal biedt weinig afl eiding van de topsportbeoefening, daar alle benodigde facili-
teiten op het terrein aanwezig zijn. Sommige topsporters gedijen niet in de structuur die 
Papendal biedt en anderen vinden het een uitkomst. 

Toch houdt ook nu niet iedereen het op Papendal vol. Taekwondoka Dennis Bekkers 
verbleef intern, maar koos er uiteindelijk voor in de buurt een huis te kopen. ‘Ik heb 
een vriendin thuiszitten, die moet ook met zo’n situatie instemmen. Ik zit liever een 
half uur langer in de auto dan dat ik een half uur langer onder de douche sta.’ …Voor 
de meeste atleten is het anders. Zij zijn blij dat ze niet worden blootgesteld aan ver-
leidingen. Dat is een bewuste keuze. Het is belangrijk reistijd in te ruilen voor rust. 
Het komt de training ten goede. Binnen een straal van een paar honderd meter vin-
den ze nu alle faciliteiten die nodig zijn om een topprestatie te kunnen leveren: de 
trainingslocatie, het krachthonk, de trainer, een bed, een restaurant, de dokter, de 
fysiotherapeut, de mentale trainer, de diëtiste. Voor de jeugd is er drie keer per week 
huiswerkbegeleiding beschikbaar. (De Volkskrant, 17-5-08)

Sommige topsporters hebben het nodig om hun zinnen te verzetten om op de juiste 
momenten weer geconcentreerd te zijn. Anderen kunnen prikkels van buitenaf als afl ei-
ding ervaren. De inrichting van het topsportleven is ook afh ankelijk van de soort sport 
die men beoefent. De ene sporter reist de hele wereld over om wereldbekerwedstrijden 
te spelen, de andere sporter is maandenlang ‘thuis’ aan het trainen. En voor een mara-
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thon geldt logischerwijs een heel ander voorbereidingstraject dan voor een dressuur-
wedstrijd. 
 Met de elementen van training, wedstrijden, voeding, arbeid, rust en de fysieke en 
sociale omgeving zijn enkele belangrijke elementen benoemd die het levensritme van 
de topsporter bepalen. De fi losoof Anthony Giddens spreekt zich uit over het belang 
van levensstijlen in de moderne samenleving. Hij geeft  aan dat individuen zich een 
eigen levensstijl dienen aan te meten, daar in het moderne leven vaste kaders ontbreken 
voor wie wij zijn en wat wij doen. ‘In modern social life, the notion of lifestyle takes on a 
particular signifi cance. Th e more tradition loses its hold, and the more daily life is recon-
stituted in terms of the dialectical interplay of the local and the global, the more individu-
als are forced to negotiate lifestyle choices among a diversity of options. …Yet because the 
‘openness’ of social life today, the pluralisation of contexts of action and the diversities of 
‘authorities’, lifestyle choice is increasingly important in the constitution of self-identity 
and daily activity’ (Giddens 1991, p. 5). Moderne individuen dienen in toenemende mate 
zelf te kiezen hoe ze willen leven, willen zij een identiteit vormen en richting geven aan 
hun leven. 
 Met betrekking tot het creëren van fysieke en mentale balans zijn onder topsporters 
verschillende stijlen te vinden. Voor sporters en hun begeleiding is het zaak uit te vin-
den waar de persoonlijke grenzen liggen. Ondanks persoonlijke verschillen in de vorm-
geving van het topsportleven, vormt de gerichtheid op de prestatie de rode draad. Het 
leven van een topsporter staat in het teken van zijn streven naar de top en hij kiest er-
voor zijn leven daar naar in te richten. De oriëntatie op de topprestatie brengt voor top-
sporters een specifi eke levensstijl met zich mee.

5.2.  Wat het betekent te leven in het kader van topsport

In het vorige hoofdstuk is de notie van Fowler aan de orde gekomen dat mensen zich 
met toewijding richten op datgene waar ze in geloven. Topsporters geven dikwijls te 
kennen dat ze ‘er alles voor over hebben’ of ‘er alles aan doen’ om te bereiken wat ze 
voor ogen hebben. Gewichthefster Ielja Strik getuigt van een sterke toewijding aan haar 
sport.

‘Als je weet dat je het in je hebt, moet je er volledig voor gaan. Dat is met alles zo. 
Wanneer je niet voor de top bent weggelegd, hoef je het niet te proberen. Bij mij 
wijkt alles voor de eerste plaats.’ (Algemeen Dagblad, 28-6-08)

Voor het bereiken van de maximale prestatie is een sterke focus een vereiste, optimale 
aandacht. Moran en Summers defi niëren aandacht als ‘the concentration of mental ac-
tivity on sensory or mental events’ (Moran en Summers 2004, p. 102). In de sportwereld 
worden vaak opmerkingen als ‘de juiste instelling hebben om de top te bereiken’ en 
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‘over de juiste mentaliteit beschikken’ geuit. Een sporter moet over het vermogen be-
schikken zich volledig te richten op de prestatieprogressie. De focus is gericht op het 
doel dat voor ogen staat, het bereiken van de eerste plaats. Alles is gericht op het waar-
maken van die ambitie. Het project van de Nederlandse volleybalvrouwen voor kwali-
fi catie van de Spelen van 2008 is een voorbeeld van hoe ver de gerichtheid op het verwe-
zenlijken van de sportieve ambitie kan gaan. De hele ploeg was jarenlang gericht op het 
bereiken van de Spelen van Peking. Het verhaal van Floortje Meijners accentueert het 
belang van de focus die zij hiervoor op diende te brengen.

Dat voelt ze soms echt zo: wij van Dela Martinus, een hele tijd niets en dan al die 
anderen van de buitenwereld. Lang heeft ze geprobeerd de schijn op te houden, 
waarbij volleybal een belangrijk onderdeel was van een leven op de grens van vol-
wassenheid vol avontuur en nieuwe ervaringen. Ze moet nu, ruim een jaar voor de 
Olympische Spelen, toegeven dat het avontuurlijke leven gestuurd moet worden 
door sportieve ambitie. ‘Ik heb echt begrepen dat je moet kiezen, voor het één of 
voor het ander.’ Ze probeerde aanvankelijk studie te combineren met topsport, ver-
liet trainingen voortijdig om college te gaan volgen. …Avital Selinger vond het goed 
zo. Maar bij haarzelf stapelden de twijfels zich onderweg op, naarmate de weg naar 
Beijing toegankelijker werd en het niveau van de ploeg steeg. Iedere expert kan het 
beamen: in de topsport is de twijfel de dood in de pot, een begin van het einde. Eerst 
zijn er de kleine vraagtekens die steeds vetter geschreven worden, en na verloop 
van korte tijd functioneer je niet meer in een ploeg waar oogkleppen noodzakelijke 
hulpmiddelen zijn. … ’Ik draaide eigenlijk twee volledige programma’s: volleybal en 
een volwaardige studie. En toen ik het laatste opgaf, kreeg ik plotseling zeeën van 
tijd, naar mijn gevoel, waarin ik ging nadenken wat ik nu eigenlijk wilde met mijn 
leven. Die twijfels belemmerden dan weer mijn prestaties.’ (K. Kooman, p. 99)

Het Nederlandse damesvolleybalteam investeerde jarenlang in hun ‘Road to Beijing’. De 
focus ging uit naar één ding, het halen van de Olympische Spelen. Twijfel is de dood in 
de pot; twijfel is funest voor het behalen van de absolute prestatie. Niets mag de noodza-
kelijke focus ondermijnen. Het verhaal van Meijners toont hoe de alledaagse buitenwe-
reld uitgesloten wordt waar het de weg naar de topprestatie belemmert. Meijners geeft  
aan dat ze moeite had met ‘de oogkleppen’, ze ging nadenken over wat ze wilde met 
haar leven. Ze had er moeite mee topsport als enige en eerste oriëntatiekader te hebben.

Naast het opbrengen van deze gerichte aandacht wil ik een andere consequentie bespre-
ken die het bedrijven van topsport met zich meebrengt. Om te bereiken wat hij voor 
ogen heeft , dient een sporter een hoge mate van zelfcontrole aan de dag te leggen. In 
paragraaf 4.4 kwam de defi nitie van self-effi  cacy van Bandura aan de orde. In zijn boek 
over self-effi  cacy wijdt hij een hoofdstuk aan het functioneren van atleten. Hij geeft  aan 
hoe fundamenteel self-effi  cacy voor het bedrijven van topsport is. ‘Th e athletes who sur-
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vive the highly competitive selection process possess natural talents for their chosen pur-
suit and the self-motivation to put themselves through the drudgery of perfecting their 
athletic skills for arduous hours on end. In contests between highly skilled athletes, a brief 
lapse in attention, eff ort or accuracy can spell the diff erence between triumph and de-
feat. It is not surprising, therefore, that a fi rm sense of effi  cacy has long been recognized in 
athletic circles as a key to optimal performance. To execute the skills they have perfected 
eff ectively under intense competitive pressure, athletes must exercise control over the per-
formance-impairing eff ects of acute stressors, disruptive ideation, discouraging slumps 
and setbacks, and vexing pain, which are part and parcel of grueling athletic activities. 
Th e succes of these self-regulatory eff orts rests heavily on a resilient sense of personal ef-
fi cacy.’ (Bandura 1997, p. 370). In topsport is de controle over zichzelf een belangrijk ele-
ment. Om de top te halen moet de sporter veel van zichzelf eisen en zich onthouden van 
plezierige dingen. Ielja Strik getuigt van dit vermogen tot zelfregulatie.

De krachtsport is haar werk en haar hobby. Of liever gezegd: het is haar leven. Alles 
staat in dienst van het powerliften en het bankdrukken. ‘Ik heb op dit moment geen 
relatie. Kan ook niet. De wedstrijden staan op de eerste plaats. Ik moet me daarop fo-
cussen. Er is geen plek voor andere dingen.’ Vakanties en verjaardagen gaan aan haar 
voorbij. Ze probeert contacten met familie en vrienden te onderhouden, maar dan 
is het vooral op afstand. ‘Ik denk wel aan ze. Dan stuur ik sms-jes. Als ik echt iets wil, 
moet ik het ver van tevoren plannen.’ Of ze een man mist in haar leven? ‘Natuurlijk 
wel,’ bekent ze. ‘Het is leuk om een overwinning met iemand te delen. Maar ik houd 
de boot af. Ik zeg nee tegen leuke dingen. Dat is een keuze. Daar moet je niet iemand 
anders mee opzadelen.’ (Algemeen Dagblad, 28-06-08)

Topsporters getuigen vaak van self-effi  cacy. Ze oefenen controle uit over hun emoties, 
hun denken en hun gedrag. Ze zijn overtuigd van hun kunnen, ze hebben een idee van 
wat ze willen bereiken en ze geloven erin dat ze in hoge mate zelf in de hand hebben dat 
ze bereiken wat ze voor ogen hebben. Atlete Ellen van Langen vertelt over hoe ze zich 
mentaal voorbereidde op haar wedstrijden en zichzelf vertrouwen gaf. 

‘Ik zocht dingen om me aan vast te houden. Vertrouwen haalde ik uit alles wat op dat 
moment in mijn hoofd voorhanden was, of het reëel was of niet. Uit een training of 
zelfs slechts uit het gevoel van bijvoorbeeld een laatste versnelling tijdens een trai-
ning van die week. Uit het vertrouwen in mezelf dat ik altijd nog een tandje dieper 
kon gaan, in een wedstrijd altijd bereid was tot het uiterste te gaan. Uit het gevoel 
dat wat er ook gebeurde, ik altijd mezelf nog had. Ik kon heel lang in een wedstrijd-
voorbereiding vasthouden aan één enkele 600 meter die ik weken daarvoor in een 
training op maximale snelheid had gedaan. Ik rekende mezelf dan rijk en bedacht 
dat als ik dat in een training kon, ik het in een wedstrijd altijd beter zou kunnen.’ (Van 
Langen 2004, p. 62)
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In dit fragment is te zien hoe Ellen van Langen zichzelf overtuigt van haar bekwaam-
heid en vertrouwen stelt in haar mogelijkheid de topprestatie neer te zetten. Het be-
schikken over de gedachte dat men in staat is te bereiken wat er bereikt moet worden, 
is in topsport cruciaal. Bandura noemt dit geloof in eigen kunnen effi  cacy-beliefs (Ban-
dura 1997, p. 369). De gedachte dat de topprestatie grotendeels maakbaar is, is topspor-
ters eigen. Waar door eigen toedoen invloed op de prestatie uitgeoefend kan worden, 
wordt dit gedaan. De sporter gelooft  erin dat de prestatie door eigen kracht bewerkstel-
ligd wordt. 
 Als zoveel gedaan is aan het creëren van de optimale omstandigheden, is het haast 
niet te geloven als de prestatie uitblijft . Een dergelijk ongeloof overkwam de roeiers uit 
de vier zonder stuurman in hun olympisch toernooi in Peking:

Het kwartet werd woensdag in de halve fi nale uitgeschakeld. Het leidde in de boot 
en op de kant tot verbijstering. …Coach Emke wist lange tijd van onthutsing niet wat 
te zeggen. Uiteindelijk kon hij geen andere verklaring bedenken dan dat de boot van 
zijn roeiers werd vertraagd door de rotzooi in de baan op Shunyi Rowing Park. ‘We 
zijn bestolen. Wat hebben we fout gedaan? Dit klopt gewoon niet. Ik kan het niet 
plaatsen, en de jongens ook niet. We zijn nooit zes seconden langzamer geweest dan 
de Slovenen’, zei de coach. ‘Er moet troep aan de vin zijn gaan hangen die voor ver-
traging zorgde. Maar bewijs dat maar eens. …We zitten helemaal kapot,’ verwoord-
de Emke de gevoelens. ‘Hier hebben we vier jaar voor gewerkt. Als ik daar aan denk, 
word ik gek.’ (De Volkskrant, 14-08-08)

Als een sporter tot de absolute top binnen zijn sport behoort, daartoe wil gaan behoren 
of daartoe wil blijven behoren, dan is het noodzakelijk een absolute gerichtheid op de 
sportbeoefening aan de dag te leggen. Vanwege zijn karakter leent topsportbeoefening 
zich er niet voor om ‘aan’ en ‘uit’ gezet te worden. In paragraaf 3.2 kwam het bestaan 
van verschillende betekenisniveaus aan de orde (zie pagina 32). Topsport voorziet in be-
tekenisgeving op die verschillende niveaus. In een topsportleven draait het niet alleen 
om de wedstrijden, maar ook om alledaagse zaken als trainen, voeding, het slaapritme 
en het aanpassen van andere activiteiten aan het topsportritme. Op het alledaagse ni-
veau biedt topsport betekenis in bijvoorbeeld de keuze voor welk voedsel de sporter tot 
zich neemt, wat hij in de tijd tussen de trainingen doet, hoe laat hij gaat slapen en of hij 
in de week voor een belangrijke wedstrijd wel of niet naar het feest van zijn broer gaat. 
Het leven volgens de eisen en het systeem van topsport verschaft  een hoge mate van sub-
jectieve controle over de gebeurtenissen. Ver van te voren is duidelijk wat de bedoeling 
is en hoe gehandeld moet worden.
 Topsport verschaft  een levenskader met bijbehorende waarden, regels en patronen. 
Ook op hogere betekenisniveaus ontleent de sporter zin aan topsport; het vormt een to-
taal betekenissysteem. De prestatieoriëntatie en de bijbehorende leefstijl die een sporter 
zich eigen heeft  gemaakt, vormen zijn dagelijkse wereld. Het hoeft  niet zo te zijn dat een 
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topsporter volledig afgesloten is van buitenwereld en de mate waarin andere elementen 
deel uitmaken van het leven, is verschillend voor sporters. Veel of weinig andere bezig-
heden, een topsporter geeft  zijn leven voornamelijk vorm in het kader van de sportbe-
oefening. De topsporter geeft  zijn leven niet voor niets op een specifi eke manier vorm. 
Hij doet dat omdat het een bepaalde zin, een zekere bedoeling voor hem heeft . Het top-
sportleven wordt geleefd in het kader van een hogere betekenis. De sterke zelfregulatie 
die een sporter aan de dag legt geeft  aan dat er voor hem een sterke waarde in het geding 
is. Topsport kan een levensbeschouwelijk kader verschaff en, een oriëntatie op het be-
staan waarbij een bepaalde manier van leven passend is en als zinvol ervaren wordt.

5.3.  De topsporter als belichamer van waarden

In de morele ontologie van Taylor komt aan de orde dat ieder mens een plek inneemt in 
de morele ruimte. Taylor beschrijft  dat wij tot een eigen oriëntatie komen door te eva-
lueren wat we als goed en waardevol beschouwen. Wanneer we een zaak als onverge-
lijkbaar goed of waardevol beoordelen, is er sprake van sterke waardering. Wat valt er 
te zeggen over de plaats die sporters in de morele ruimte innemen en hoe kan sterke 
waardering van toepassing zijn? 
 Als het op het maken van keuzes aankomt, staat de topsporter ‘sterk in zijn schoe-
nen’. De sporter heeft  een idee van waar hij vandaan komt, waar hij staat en waar hij 
heen wil. Hij beschikt over een notie van wat hij als waardevol beoordeelt en hij geeft  
uitdrukking aan kwalitatieve contrasten door keuzes te maken vanuit het idee dat de 
sportbeoefening het allerbelangrijkst is. Topsporters geven hun leven vorm op basis van 
een hyperwaarde. De sporter getuigt van een sterke betrokkenheid op datgene wat hij 
als uitermate waardevol beschouwt en wat meer waardevol is dan andere dingen. An-
dere zaken dienen pas op een tweede plaats te komen. Topsport is te beschouwen als een 
domein waarbinnen mensen hun leven vorm geven op basis van sterke waarderingen.
 Taylor duidt erop dat mensen op zoek moeten gaan naar hun waardekaders en deze 
in hun leven vorm dienen te geven. Voor Taylor vormt authenticiteit een belangrijke 
waarde in het leven naar de eigen bron. Authentiek zijn is leven naar je innerlijke stem 
en jezelf positioneren ten opzichte van de omgeving. In de visie van Taylor heeft  authen-
ticiteit niet de betekenis van de afk eer van bestaande kaders, maar eerder met het vin-
den van een verhouding ertoe. Authenticiteit is gemoeid met het vinden van mijn eigen 
verhouding tot de wereld. Taylor: ‘Ik realiseer een vermogen dat helemaal van mijzelf is. 
Dat is de achtergrond van het moderne ideaal van authenticiteit en van de doelen van 
zelfontplooiing of zelfverwerkelijking waarin het meestal wordt gehuld. Dit is de achter-
grond die de cultuur van authenticiteit morele kracht verleent. Inclusief haar meest ont-
aarde, absurde of platvloerse vormen. Dit is wat inhoud geeft  aan het idee van ‘ je eigen 
gang gaan’ of ‘ je eigen bestemming vinden’ (Taylor 2000, p. 40). 
 Een topsporter drukt zijn authenticiteit uit in het kiezen voor een topsportbestaan 
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en door te leven naar de waarden die bij dit bestaan horen. Hij leeft  zijn eigen leven van-
uit zijn opvatting over wat waardevol is. Hij verkiest een niet-alledaags, gestructureerd 
leven op basis van topsport als hoogste waarde. Topsporters getuigen van authenticiteit 
waar zij expressie geven aan hun waardekader. Zij drukken hun authenticiteit uit in het 
bedrijven van sport op topniveau. 

Topsport kan vanuit de omgeving zowel positieve als negatieve beoordelingen oproe-
pen. Het markante leven en de bijbehorende waarden die sporters presenteren, heeft  in 
het perspectief van buitenstaanders zowel bewonderenswaardige als verwerpelijke fa-
cetten. Veel mensen zijn gefascineerd door de prestaties die topsporters laten zien. De 
bewondering wordt gewekt door de elementen die mensen zelf zouden willen hebben 
of belangrijk vinden. Aspecten als de macht die een sporter tentoonspreidt, de roem die 
hij vergaart, de privileges en de status spreken tot de verbeelding. De topsporter kan 
ook als inspiratiebron dienen inzake persoonlijke kenmerken als wilskracht, vaardig-
heid, doorzettingsvermogen of gedrevenheid. 
 Ik vermoed dat het mensen in het bijzonder kan fascineren hoe topsporters hun pas-
sie en hun streven naar zelfverwezenlijking etaleren. Het streven naar de top en de ster-
ke waardering die sporters tot expressie brengen, wijzen op een innerlijke morele bron, 
op overtuiging. In zijn fi losofi e brengt Taylor aan de orde dat om zijn leven zinvol vorm 
te kunnen geven, mensen op zoek moeten gaan naar wat zij werkelijk waardevol vinden. 
Topsporters laten zien dat zij een idee hebben van wat voor hen waardevol is. Zij laten 
anderen zien dat ze handelen naar dit idee, dat zij leven in overeenstemming met wat zij 
als ultiem goed beoordelen. 
 Zoals gezegd kan het leven dat de sporter leidt en de waarden waar hij voor staat 
bewondering oproepen, maar het kan ook afk euring genereren. Het onbegrip dat kan 
worden gewekt, is gebaseerd op elementen die men topsport toeschrijft  die niet als goed 
of nastrevenswaardig beoordeeld worden. Een voorbeeld is het element van afzien waar 
sporters vaak van spreken. Buitenstaanders beoordelen een topsportleven vaak als mooi 
wanneer er gewonnen wordt. Zodra een sporter verhaalt van de zelfb eheersing, de op-
off eringen en de inspanningen die hij ervoor geleverd heeft , moet een buitenstaander 
er vaak niet meer aan denken te leven zoals die sporter. Zo ook kan de buitenstaander 
het bedrijven van topsport verbinden aan termen als fanatisme, eenzijdigheid, egocen-
trisme of waanzin.
 Topsporters representeren waarden voor buitenstaanders die zowel positief als ne-
gatief uitgelegd worden. De omgeving bewondert topsporters om wat ze laten zien en 
kan er een afk eer van hebben. Deze waardering vanuit de omgeving is van invloed op 
de sporter. Hij zal stevig in zijn schoenen staan wanneer hij kan volharden in zijn eigen 
positionering en zijn carrière vorm geeft  op basis van de waarden die hem goed dunken. 
Het verhaal van tennisser Robin Haase laat zien hoe de buitenwacht kan reageren wan-
neer een sporter uiting geeft  aan zijn zelfvertrouwen. 



68

i n  d e  b a n  v a n  d e  o l y m p u s

De suggestie dat hij soms voor arrogant wordt uitgemaakt, onderbreekt hij lachend 
met ‘vaak’. De scheidslijn tussen zelfvertrouwen en arrogantie is in de ogen van het 
grote publiek dun. Haase moet de nieuwe Richard Krajicek worden, maar tegelijker-
tijd bescheiden blijven. ‘Als ik zeg dat ik denk dat ik kans heb om te winnen, of nee, 
als ik het alleen maar denk, dan is het al arrogant. Ik ga niet zeggen dat ik Roland Gar-
ros nu kan winnen, want dat denk ik niet. Maar als ik op een toernooi sta waar ik denk 
dat ik kan winnen, dan zeg ik dat. Ik ben daar om het toernooi te winnen, niet om de 
kwartfi nale te halen. Als topsporter moet je dat gevoel hebben, maar zodra je het 
uitspreekt, ben je gelijk arrogant. En dat is natuurlijk gek.’ (De Volkskrant, 24-5-08)

Mensen lijken het vertoon van een sterk zelfvertrouwen zowel te kunnen bewonderen 
alsook het af te kunnen doen als arrogantie of zelfoverschatting. Wanneer een sporter 
sterk in zijn schoenen staat, hebben dergelijke externe beoordelingen een geringe in-
vloed op de eigen stellingname. Wielrenner Cavendish stelt onomwonden dat hij de 
beste sprinter ter wereld is en daar is hij sterk van overtuigd: 

‘Pluis de uitslagen in de kranten er maar op na’, zegt Cavendish. ‘Of bekijk de herha-
lingen op televisie. Zelfs als ik de sprint verlies, ben ik de allerbeste. Dat stel ik niet, 
omdat ik een groot ego heb of me groter wil voordoen dan ik werkelijk ben. Tegen 
feiten kan je niets beginnen. Als je mijn overmacht in fi nales optelt bij mijn zeges dit 
seizoen, kan je maar tot één conclusie komen. Op dit moment sprint niemand beter 
dan ik.’ Van de suggestie dat hij in de Ronde van Frankrijk profi teert van een gebrek 
aan andere toppers wil hij niets weten. Licht geïrriteerd: ‘Ik win, omdat ik de beste 
ben.’ (Trouw, 17-7-08)

De stelling de beste sprinter te zijn van de wereld, is een boude uitspraak. Het getuigt 
van een groot zelfvertrouwen en een rotsvast geloof in het eigen vermogen welke sprin-
ter dan ook te kunnen verslaan. Over het realiteitsgehalte van de bewering van Caven-
dish kan gespeculeerd worden. Feit is wel dat hij staat voor wat hij in zijn ogen waard is. 
Hij is overtuigd van zijn kracht en hij wil laten zien dat hij in het sprinten de allerbeste 
is. Zonder te willen beweren dat alle uitingen van zelfvertrouwen reëel zijn; zouden niet 
alle mensen graag een sterk zelfvertrouwen hebben en overtuigd zijn van hun kunnen? 
 De bewondering voor topsporters schuilt in de wens ook de elementen te bezitten die 
de sporter representeert. Topsporters drukken in hun doen en laten uit dat de optimale 
sportprestatie voor hen als uitermate waardevol beoordeeld wordt. Hun waardehorizon 
wordt bepaald door hun topsportbeoefening en met betrekking tot dat kader dragen zij 
waarden uit. Taylor stelt dat mensen hun plaats ten opzichte van hun waardehorizon 
moeten zoeken en moeten leven naar de voor hen belangrijke waarden, willen zij hun 
leven als zinvol ervaren.
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6Vertoeven tussen de goden 
Doeltreff endheid in de loopbaan

In het proces van de sportbeoefening zijn momenten aanwezig waarop de sporter de 
doelen die hij voor ogen heeft , verwezenlijkt. Hij heeft  de berg beklommen en bereikt de 
top; hij is gestegen tot grote hoogten en vertoeft  tussen de goden. In dit hoofdstuk staat 
de betekenis van de doeltreff endheid centraal. In paragraaf 2.2 is onderscheid gemaakt 
tussen de maximale of absolute prestatie en de optimale of subjectieve prestatie. De 
maximale prestatie heeft  betrekking op het behalen van de hoogste plaatsen en prijzen 
en de optimale prestatie verwijst naar het persoonlijke beste kunnen. Voor de verken-
ning van zingeving wijd ik een aparte paragraaf aan beide prestatiesoorten. 
 In paragraaf 6.1 komt aan de orde wat het betekent om de maximale prestatie te be-
halen. Het vertoeven tussen de goden verwijst in dit kader naar het behoren tot de abso-
lute top. Sporters die aan de top staan, krijgen dikwijls een status toebedeeld met bijna 
bovenmenselijke trekken. Wat het betekent tot de goden gerekend te worden, beschrijf 
ik in paragraaf 6.2. In paragraaf 6.3 komt aan bod wat het leveren van een optimale pres-
tatie voor een topsporter voor betekenis heeft ; de ervaring op de toppen van het eigen 
kunnen te verkeren staat hier centraal. In dit geval heeft  het vertoeven tussen de goden 
betrekking op het uitstijgen boven zichzelf. In de laatste paragraaf verken ik de behoeft e 
aan zelfoverstijging in relatie tot topsport.

6.1.  Het behalen van de absolute top

In deze paragraaf ga ik in op de zin die een topsporter ontleent uit het behalen van de 
maximale prestatie. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft  bereikt waar hij van ge-
droomd heeft . Het is hem gelukt om wereldkampioen te worden en met dat resultaat 
heeft  hij het hoogst haalbare bereikt.

Donderdag veroverde Van der Weijden eindelijk de titel die hij twee jaar eerder had 
willen behalen. Toen beloofde hij, de leukemiepatiënt die in het gevecht met de le-
vensbedreigende kanker zegevierde, een wereldtitel in Napels voor alle lotgenoten 
in ziekenhuizen. Het kwam er in Italië niet van. De nummer twee van de EK die zomer, 
op het Balatonmeer in Hongarije, overschatte zichzelf. Hij werd vijfde en zesde in Na-
pels. In Spanje, bij de WK van 2008, kwam het succes toen het niet meer verwacht 
werd. …Van der Weijden zei na afl oop dat zijn droom nu vervuld is. Hij had geen 
Olympische droom toen hij in 2001 door acute lymfatische leukemie werd geveld. 
Toen hij daarvan na vier chemokuren en stamceltransplantatie herstelde, wilde de 
Noord-Hollander maar één ding: wereldkampioen worden. Het open water had nog 
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geen olympische status. ‘Ik wilde laten zien dat er bij kanker niet alleen maar verlie-
zers zijn. Dat er ook mensen zijn die na zo’n ziekte wereldkampioen kunnen worden. 
Ik word er haast stil van nu het hier is gelukt’, aldus de wereldkampioen vanuit Sevilla. 
(De Volkskrant, 9-5-08)

Van der Weijden mag zichzelf na jaren van tegenslag en hard werken de beste zwemmer 
ter wereld in open water noemen. Het is voor een buitenstaander niet moeilijk voor te 
stellen dat een grootse overwinning zoals die van Van der Weijden gepaard gaat met 
euforie, vreugde en ontlading. De meeste mensen zullen zich beelden voor de geest 
kunnen halen van sporters die uitzinnig reageren als ze een eindoverwinning behalen. 
Een gevoel van vervulling treedt vaak op als het is gelukt om de hoogste plaats te berei-
ken. Het Nederlandse dameshockeyteam heeft  vier jaar lang alles gedaan om in Peking 
goud te veroveren. Alle speelsters en hun coaches hebben gezamenlijk als ultiem doel 
het winnen van de Olympische Spelen gesteld. Ze wisten dat ze daarvoor naar hun beste 
kunnen moesten hockeyen en om dat tijdens het beslissende toernooi tot uiting te kun-
nen brengen, hebben ze hard gewerkt, wat soms tot huilen aan toe ging, aldus speelster 
Janneke Schopman (Trouw, 21-8-08). In het olympisch toernooi bleken de Nederlandse 
dames als team het beste te kunnen hockeyen van allemaal. De kwaliteiten waarover 
het team beschikte, kwamen op het juiste moment tot uiting. Het team functioneerde 
optimaal en goud was het resultaat. Datgene wat de hockeysters en hun staf als het al-
lerbelangrijkste beschouwden, werd verwezenlijkt. 
 Taylor stelt dat het voor de mens belangrijk is op zoek te gaan naar zijn hoogste waar-
den en dat ieder mens zich zou moeten afvragen wat een leven vervullend maakt. Hij 
zal een idee moeten hebben van wat voor hem het hoogste goed is en daar naar moeten 
leven, wil hij zin ervaren. Een zinvol leven is een leven waarin tot uiting gebracht wordt 
wat de persoon van wezenlijk belang vindt. De hockeyvrouwen hebben geleefd in over-
eenkomst met wat ze het allerbelangrijkst vonden.

En Minke Booij, de captain die na 227 interlands afscheid nam, straalde als nooit te-
voren. Ze speelde in de verdediging de wedstrijd van haar leven. “Ik wilde er nog één 
keer alles uitpersen”, zei Booij. ‘Dit is de ultieme beloning: brons in Sydney, zilver in 
Athene en nu goud. En wat net zo belangrijk is: ik heb van deze Olympische Spelen 
van de eerste tot de laatste dag genoten. … Het is het allemaal meer dan waard ge-
weest.’ (Algemeen Dagblad, 23-8-08)

De ervaring van vervulling speelt een belangrijke rol speelt in het behalen van de hoog-
ste plaats. Wat betekent het behalen van het maximale resultaat nog meer, behalve dat 
het voldoening kan schenken? De hockeysters getuigden ervan het allerbeste team te 
zijn tijdens de Spelen in Peking. De hoogste plaats behalen betekent beter te zijn dan alle 
anderen. Men is de allerbeste. In topsport speelt sociale vergelijking een grote rol. Winst 
en verlies bepalen hoe het niveau van sporters zich ten opzichte van elkaar verhoudt. De 
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hockeydames zijn beter dan de ander, door te winnen laten ze zien dat ze meer in huis 
hebben dan hun tegenstander. Om de beste te kunnen zijn, is er concurrentie nodig. De 
topper heeft  de ander nodig om een topper te kunnen zijn. Het verhaal van atleet Michel 
Butter illustreert dit.

Op de avond voor de race besloot Maase niet te starten. De houder van het Neder-
lands marathonrecord had last van een lichte verkoudheid en een geïrriteerde achil-
lespees en besloot met het oog op de Spelen geen risico’s te nemen. …De afzegging 
van Maase was een teleurstelling voor Butter, die de transformatie van talent naar to-
patleet met succes lijkt te hebben afgerond. ‘Het is een gemiste kans. Tegen Kamiel 
lopen is nu mijn grootste uitdaging. Ik verlies liever in een mooi duel van hem dan 
dat ik zonder hem win. Ik wilde laten zien dat ik sterk ben.’ (De Volkskrant, 11-2-08)

Zoals voor Butter geldt, zo geldt voor veel topsporters dat ze tegenstanders verwelko-
men om de eigen kracht te kunnen laten zien. In zo’n letterlijke krachtmeting moet ‘de 
meerdere erkend worden’ in de winnaar. De sporter kan excelleren bij de gratie van an-
dere sporters. Winnen van anderen kan bijdragen aan het gevoel van effi  cacy. Het draait 
hierbij om de ervaring kundig te zijn. Over vaardigheden te beschikken en te zien dat 
de eigen kunde goed of beter ontwikkeld is ten opzichte van de ander, heeft  eff ect op het 
gevoel van eigenwaarde.

Het behalen van het maximale resultaat schenkt een sporter voldoening, zo zouden we 
kunnen concluderen. Dat deze conclusie echter te voorbarig is, illustreert het verhaal 
van de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps.

Michael Phelps vindt het een eer om voor zijn land te zwemmen. En nee, hij is niet 
zenuwachtig. Hij zou graag willen dat het zwemtoernooi al begonnen was, want 
hij voelt zich fi t. Klaar om het onmogelijke te presteren. Hij lacht erbij. Het doel van 
Phelps is het behalen van acht gouden medailles. Als er een overtreff ende trap 
zou bestaan van fenomeen, zou hij die status krijgen als het lukt. Hij zou er Mark 
Spitz – ook al zo’n Amerikaanse sportheld – mee van de troon stoten. Spitz slaagde er 
in 1972 in München in om zeven olympische medailles te veroveren. En nu wil Phelps 
er acht. Er zijn maar weinig mensen die er aan twijfelen dat hij daartoe in staat is. … 
De ster van de Amerikaan rees snel. Aan de hand van de bikkelharde coach Bob Bow-
man haalde hij in 2006 liefst acht medailles in Athene – zes keer betrad hij de hoogste 
trede van het ereschavot. Een jaar later in Melbourne werd hij zeven keer wereldkam-
pioen. Als hij de lijn doortrekt wint hij in Peking acht keer goud. Het zou, ook voor 
de Chinezen, een mijlpaal zijn. … De status van superheld heeft Phelps dus al, daar 
zullen de Spelen in Peking niets aan veranderen. … Als hij slaagt zal hij de meest ge-
lauwerde olympische sporter ooit zijn. … Hij is er klaar voor, zegt hij - en staat op. Op 
weg om geschiedenis te schrijven.’ (Trouw, 9-8-08)
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Het is de zwemmer inderdaad gelukt om geschiedenis te schrijven. Michael Phelps 
bleek in staat acht keer goud te winnen in het olympische zwemtoernooi van Peking. 
Door zijn absolute topprestatie werd de Amerikaan benoemd tot één van de meest suc-
cesvolle Olympiërs aller tijden. De sportwereld sprak lovende woorden over zijn onge-
loofl ijke prestaties, maar hoe zit het met de ervaring van de kampioen zelf? Ik kan me 
herinneren dat Phelps in één van zijn gouden races de kant aantikte en zich omdraaide 
naar het scorebord. Bij het zien van het resultaat was hij niet echt euforisch. Sterker, ook 
al had hij goud gewonnen en zwom hij een wereldrecord, hij maakte een teleurgestelde 
indruk.

Op de 200 meter vlinder leek het wel even mis te gaan; er liep halverwege de race 
water in zijn bril. Hij zag niks, maar was ondanks dit ongemak toch nog in staat zijn 
wereldrecord aan te scherpen tot 1.52,03. “Na 150 meter kon ik de muur niet zien en 
ook de fi nish niet. Ik ben mijn slagen maar gaan tellen. Ik heb het op de best moge-
lijke manier opgelost. Ik baalde wel een beetje, want ik weet zeker dat ik anders nog 
een stuk harder had gekund.’ (Het Parool, 13-8-08)

Het verhaal van Phelps geeft  aan dat het behalen van de hoogste plaats niet noodza-
kelijk gepaard gaat met een ervaring van voldoening. Baumeister stelt dat mensen na-
tuurlijke en culturele motivaties bezitten en dat personen standaarden ontlenen aan de 
sociaal-culturele omgeving welke voor hen evaluatie mogelijk maakt. De ervaring van 
voldoening impliceert een positieve evaluatie. Voldoening beleven staat in verband met 
de standaard die men hanteert, met letterlijk het voldoen aan de maat waarmee men 
meet. Baumeister beschrijft : ‘People diff er widely in the standards they hold. Some seem 
content to get by as easily as possible and are content with mediocre performance. Among 
others, ambition may produce a perfectionism that seems irrational. Tennis star Steffi   
Graf provides an example of the latter. In 1990, she had been ranked number 1 in the world 
every single week for over three years. … During those three years she won an astonishing 
97 percent of the matches she played, including repeated matches against the world’s best 
players. By any rational standards, she was hugely succesful, yet she was persistently dis-
satisfi ed with her performance. … Her coach recounted that many practice sessions were 
disrupted by her anger and tears over her own mistakes, and he estimated that she was 
happy with the way she played only about once in every thirty matches! Th e task of regu-
lating emotion thus becomes a matter of dealing with standards, both the culture’s and 
one’s own.’ (Baumeister 1991, p. 124). Het voorbeeld van Graf laat zien dat de ervaring 
van tevredenheid afh angt van de manier waarop zij tennist. Daarin hanteerde zij een 
zeer hoge maatstaf, net zoals Phelps dat deed. Veel meer dan van nummer één in de we-
reld zijn was haar gevoel van voldoening afh ankelijk van of haar tennisspel lukte naar 
haar zin. Het draaide voor haar om het laten zien van haar beste tennisspel. 
 Het behalen van een maximaal resultaat brengt meestal een gevoel van vervulling 
teweeg. De ervaring van vervulling hangt echter vooral af van of de prestatie voldoet 
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aan de maat die de persoon zelf hanteert. De hoogste plaats kan worden bereikt, zonder 
dat iemand het gevoel heeft  dat hij naar zijn beste kunnen gepresteerd heeft . 

6.2.  De betekenis van de godenstatus

‘Van de troon stoten’, ‘de snel rijzende ster’, ‘een mijlpaal’, ‘de gelauwerde sporter’, ‘ge-
schiedenis schrijven’. Het fragment met betrekking tot Michael Phelps in de vorige 
paragraaf illustreert hoe topsportverhalen vol van metaforen kunnen zitten. In Trouw 
verscheen een artikel over de tennisfi nale van Wimbledon tussen Roger Federer en Ra-
faël Nadal, de nummers één en twee van de wereld. Ook in dit verhaal worden vele me-
taforen gebruikt.

Het fundament onder het imperium van Federer brokkelt af. Na acht nederlagen eer-
der dit jaar leek zijn aura van onoverwinnelijkheid al te vervagen. De toenemende 
twijfels over zijn status als beste tennisser van de wereld werden gisteren door Nadal 
bekrachtigd. Uitgerekend op Wimbledon, waar Federer een nieuw hoofdstuk onder 
zijn naam aan de tennisgeschiedenis wilde toevoegen. … De derde Wimbledonfi na-
le op rij tussen Federer en Nadal werd een heroïsche titanenstrijd, die tweemaal door 
regen werd onderbroken. … Federer oogde onrustig tegen zijn jonge en brutale ri-
vaal. Maar na de eerste regenpauze zag de Zwitser weer het licht. … Federer leefde 
nog, maar het zou nooit zijn fi nale worden. Nadal leek voorbestemd om een einde te 
maken aan de hegemonie op gras van de Helveet. … Federer en Nadal vochten een 
van de fascinerendste Wimbledon-fi nales ooit uit. Als het gaat om grandslamfi nales 
hebben Federer en Nadal al een status aparte bereikt. Gisteren stonden de Zwitser 
en de Spanjaard voor de zesde keer in de eindstrijd van een Grand Slam. Dat lukte 
grote rivalen uit het verleden niet. (Trouw, 7-7-08)

In bovenstaand fragment lijken woorden haast tekort te schieten om de sportieve strijd 
tussen Nadal en Federer te beschrijven. De twee tennissers worden gepresenteerd als 
titanen die een heroïsche strijd voeren. In de Griekse mythologie stellen de titanen 
oersterke reuzen voor met bovenmenselijke trekken (Ramondt 1995, p. 30-34). De ten-
nissers hebben een haast bovenmenselijke status bereikt, is de suggestie. In het frag-
ment over Phelps valt op dat hij de status van ‘superheld’ krijgt aangemeten. De ‘sport-
helden’ worden ‘de hemel in geprezen’ om hun ogenschijnlijk ‘bovenaardse prestaties’. 
Een skister zegt over een onverslaanbaar geachte collega dat ‘het is alsof ze van een an-
dere planeet komt’ (De Volkskrant, 6-2-08). Vele metaforen die in de sport aangewend 
worden, duiden op een bijzondere positie van de sporter; hij stijgt uit boven de rest, hij 
troont op de top. In hun prestatie lijken topsporters soms verheven boven de gewone 
menselijkheid. 
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Blom had zich onsterfelijk kunnen maken door zijn stokken in Helsinki achter te laten 
om nooit meer het strijdperk te betreden. Maar succes is verslavend, altijd lonkt 
meer. (Trouw, 28-7-08)

Het is succesvolle sporters gegeven om onsterfelijk te worden. Ze kunnen geschiedenis 
schrijven en door hun manifestatie blijven voortbestaan in het collectieve geheugen van 
de mensheid. Hun prestaties verschaft  hen een plek tussen de goden. Maar hoewel ze 
in staat zijn tussen de goden te vertoeven, blijven topsporters ook hun menselijkheid 
bezitten. Ze kunnen deel uitmaken van de olympische godenberg en tegelijk zijn ze, net 
als alle ander mensen, ook maar van deze aarde.
 De metaforische bewoordingen die te berde gebracht zijn, duiden op vormen van be-
wondering en verering die de topsporter toekomt. Aan ‘eer’ wordt de betekenis ‘hoog in 
aanzien staan’ gekoppeld.1 Mensen kunnen opkijken tegen sporthelden, in die zin dat 
aan hen eerbied en ontzag toebedeeld wordt, soms tot aan aanbidding aan toe. Status, 
erkenning, eer en roem verwerft  een sporter door zijn prestatie en de wijze waarop hij 
zich manifesteert. Deze erkenning, eer en roem kunnen alleen behaald worden bij de 
gratie van anderen. De godenstatus wordt door individuen en de maatschappij aan top-
sporters toegekend. Topsporters hebben anderen nodig om hun status te bevestigen. 
 Wat maakt dat wij gewone mensen een godenstatus toekennen aan succesvolle spor-
ters? Wat is er nu zo bewonderenswaardig aan topsporters? De topsporter fascineert 
ons ‘gewone stervelingen’, daar waar hij representeert wat wij als bewonderenswaardig 
of waardevol beschouwen. Topsporters representeren deugden als doorzettingsvermo-
gen, discipline en wilskracht. De ultieme prestatie van sporters als Nadal of Federer be-
vestigt ons in het idee dat mensen in staat zijn zichzelf omhoog te bewegen en boven 
zichzelf uit te stijgen. Topsporters kunnen rolmodel zijn, niet alleen voor de ‘mindere 
goden’, oft ewel voor degenen die in hun voetsporen treden, maar ook voor ‘de gewone 
sterveling’. De gevierde topsporter en zijn verhaal biedt voor anderen goede gelegenheid 
tot identifi catie en imitatie. Wielrenner Tom Boonen is zich bewust van zijn voorbeeld-
functie. 

De voormalig wereldkampioen verontschuldigde zich gisteren bij zijn supporters 
en gaf toe dat hij wel eens uit de bocht is gegaan, niet alleen letterlijk. ‘Ik ben ook 
niet perfect’, zei hij. ‘Mijn naam is de jongste tijd meermaals op negatieve wijze in 
het nieuws gekomen. Ik besef dat ik mijn familie, vrienden en supporters pijn heb 
gedaan. Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie vervul en dat dat beeld een knauw heeft 
gekregen.’ (Trouw, 12-6-08)

Dat voor sporters een rol als voorbeeldfi guur is weggelegd, geldt niet alleen op individu-
eel niveau. Ook op maatschappelijk niveau wordt erkend dat topsporters als voorbeeld 

1 Uit ‘Wolters’ handwoordenboek Nederlands’, Wolters-Koenen 1992
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kunnen dienen en waarden representeren. De atlete Marion Jones werd veroordeeld tot 
zes maanden gevangenisstraf wegens het plegen van meineed bij haar verklaringen met 
betrekking tot dopinggebruik. De rechter verklaarde dat hij voor het maximum had ge-
kozen om een duidelijk signaal af te geven aan atleten die verboden middelen gebrui-
ken en waarden als ‘hard werken, toewijding, teamwerk en sportiviteit’ minachten. De 
rechter: 

‘Atleten hebben in deze maatschappij een belangrijke status, ze entertainen, ze in-
spireren, en misschien nog wel het belangrijkste van allemaal: ze dienen als rolmo-
del.’ (De Volkskrant, 12-1-08)

De godenstatus van topsporters wordt op maatschappelijk niveau erkend en ingezet. De 
topsporter treedt niet zelden op als representant van de natie om doeleinden op col-
lectief niveau te bereiken. In Peking was de doelstelling van Chef de Mission Charles 
van Commenée dat Nederland in de toptien van het medailleklassement zou eindigen. 
Hiermee wordt het signaal afgegeven dat Nederland zich tot de beste sportlanden ter 
wereld mag rekenen. De resultaten van de topsporters worden ingezet voor het prestige 
van het land. In Nederland zijn de olympische medaillewinnaars meerdere malen of-
fi cieel gehuldigd. Op de voorpagina van De Volkskrant (28-8-08) verscheen een foto van 
de medaillewinnaars temidden van de koningin. Het geeft  aan dat succes in topsport 
wordt gezien als een belang voor het hele land.
 In veel samenlevingen, waaronder Nederland, heeft  topsport een belangrijke functie 
als voertuig van de beleving. Massa’s mensen hebben naar de Olympische Spelen ge-
keken. Over de hele wereld zijn de verrichtingen van de sporters gevolgd. In paragraaf 
4.1 kwam de notie van de sociologen Elias en Dunning aan de orde. Zij stellen de vraag: 
‘Wat is dat voor een samenleving waarin steeds meer mensen hun vrije tijd gebruiken om 
deel te nemen aan of te kijken naar fysieke wedstrijd en spanning?’ (Elias en Dunning 
2007, p. 31). Aan hun bevindingen ligt de theorie van het civilisatieproces ten grond-
slag. Een sociale samenleving impliceert een keurslijf van individuele zelfb eheersing. 
Het kanaliseren van drift matige, aff ectieve en emotionele impulsen is noodzakelijk 
om de samenleving te laten bestaan. De eisen van de samenleving en de impulsen van 
het individu zijn confl ictueus en veroorzaken stress. Sterke sublimatie-eisen genereren 
vrijetijdsbestedingen waarbinnen men deze spanningen kan ontladen. De vrijetijdsbe-
steding biedt een imaginaire situatie die is bedoeld om een soort opwinding te wekken, 
zonder de risico’s van het ‘ernstige’ leven. De beleving in de symbolische situatie verlicht 
de druk van zelfb eheersing. Sport is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke symbo-
lische situatie. Sport is een vrijetijdsbesteding die de gelegenheid biedt tot beleving en 
het ontladen van spanning die buiten de ernst van het echte leven staat (idem, p. 59-65). 
Dat topsport de gelegenheid geeft  tot beleving en ontlading, wordt in mijn optiek geïl-
lustreerd door de Oranjegekte die Nederland beheerste ten tijde van het EK voetbal in 
2008. Tijdens dit voetbaltoernooi werd het Nederlands Elft al door honderdduizenden, 
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zo niet miljoenen Nederlanders gevolgd. Het EK bracht een golf van collectivisme te-
weeg in Nederland. De Nederlandse bevolking leefde massaal mee met het Nederlands 
team. Wij Nederlanders wilden winnen van andere landen, we deelden succes, roem en 
eer en ook het verlies. Het elft al representeerde de trots van Nederland. De voetballers 
hadden de status van nationale helden; het waren geen gewone mensen meer.

Het zal je maar gebeuren dat je bovenmenselijke trekken toegedicht krijgt. Dat je door 
de prestaties die je levert op de voet gevolgd wordt, dat je besproken wordt, dat je bekend 
wordt. De sporter die de top haalt en een godenstatus verkrijgt, zal zich hiertoe moeten 
verhouden. Hoe de sporter omgaat met zijn godenstatus en de consequenties daarvan, 
is persoonlijk. Voor sommige sporters vormt de status van topper een mentaal zware 
belasting. De tennisster Ana Ivanovic:

Door de vroege nederlaag bestaat de kans dat de 20-jarige Servische, die wordt bij-
gestaan door de Nederlandse coach Sven Groeneveld, haar koppositie op de we-
reldranglijst kwijtraakt. Ze zal er misschien niet rouwig om zijn. Door de vrijwillige 
pensionering van de werkelijke nummer één Justine Henin heeft ze die positie eer-
der opgedrongen gekregen dan veroverd. Ze is nog niet bestand tegen de druk en 
verplichtingen die gepaard gaan met de hoge status. ‘De laatste weken waren heel 
emotioneel voor mij’, zei Ivanovic. ‘Dat heeft zijn tol geëist. Ik had niet zo’n goede 
voorbereiding als ik wilde. Ik heb wat vrijaf gehad, waardoor ik niet genoeg tijd heb 
gehad om mijn spel aan te passen aan het gras. Bovendien wil iedereen nu het beste 
spel tegen mij laten zien, omdat ik nummer één ben. Dat moet ik leren accepteren.’ 
(De Volkskrant, 28-6-08)

Ivanovic moet leren omgaan met de druk en de verwachtingen die de koppositie met 
zich meebrengt. Het is noodzakelijk steeds de grens te verleggen en niet op de lauwe-
ren te rusten, wil een topsporter aan de absolute top blijven. Vaak wordt door sporters 
gezegd dat het moeilijk is om aan de top komen, maar dat aan de top te blijven nog veel 
moeilijker is. Vertoeven tussen de goden heeft  niet alleen betrekking op het bereiken 
van de top, maar ook op het verblijven aan de top. Anky van Grunsven stond jarenlang 
aan de absolute top in de dressuursport. Ze vertelt dat ze de olympische wedstrijden in 
Peking heeft  ervaren als spannender dan de wedstrijden in Athene.

‘Ik vind deze olympische wedstrijd al weer veel spannender dan in Athene vier jaar 
geleden. Toen was voor mijn gevoel alles dat ik zou winnen meegenomen. Ik was er 
in 2003 tien maanden uitgeweest door een beenbreuk, mijn vader was overleden. 
Dan kun je relativeren. Nu voel ik wel de druk van wat mensen vinden en denken. 
Die druk leg ik me trouwens ook zelf op. Dat ik, met Isabelle Werth, de uitgesproken 
favoriet ben. Vier jaar geleden heb ik in Athene niet eens over goud nagedacht. Toen 
was een medaille al super. Salinero was tien jaar. Het was zijn eerste grote kampioen-
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schap. Uit het niks winnen is ook veel simpeler dan als favoriet moeten winnen.’ (De 
Volkskrant, 5-8-08)

Het verblijf aan de top is zowel fysiek als mentaal veeleisend. In paragraaf 5.2 is de the-
orie met betrekking tot self-effi  cacy van Bandura aan de orde gekomen. Bandura stelt 
dat het mentale functioneren van topsporters cruciaal is in het leveren van toppresta-
ties. Een sporter moet over het mentale vermogen beschikken om de aandacht gericht 
te houden op de taak die hij moet volbrengen. Om de absolute topprestatie te kunnen 
(blijven) leveren, dient de topsporter zich te blijven focussen en zich niet te laten afl ei-
den door prikkels van buitenaf. 
  

6.3.  De ervaring op de eigen top te verkeren
 
Voor de zinervaring is het belangrijk het onderscheid tussen het maximale presteren 
en het optimale presteren in het oog te houden. In paragraaf 6.1 kwam ter sprake dat 
het leveren van een absolute topprestatie niet gepaard hoeft  te gaan met de ervaring van 
voldoening. Van het omgekeerde geval is in sport vaak sprake. Vele sporters kennen de 
ervaring het beste uit zichzelf te halen, maar slechts weinigen van hen behalen uiteinde-
lijk de allerhoogste prestatie. Twee Nederlandse synchroonzwemsters geven te kennen 
dat zij hun optreden tijdens de Spelen in Peking als gelukt beschouwen. Hoewel zij niet 
het hoogst haalbare bereikten, waarderen zij hun prestatie wel als ‘top’. 

De synchroonzwemsters Sonja en Bianca van der Velden hebben hun olympische 
droom waargemaakt. De 32-jarige tweeling wilde de duetfi nale bereiken. Dat lukte 
hen dinsdag. De zussen waren dik tevreden met hun vrije routine, die ook een goede 
waardering kreeg van de jury. …De Van der Veldens, die vier jaar geleden in Athene 
de fi nale net misten, stonden maandag na de technische routine tiende. ‘Supergoed, 
helemaal top’, jubelde Sonja van der Velden, die met haar zus heel blij was dat ze Grie-
kenland op de ranglijst waren gepasseerd. ‘Elke plaats die je na de technische routine 
nog kunt opschuiven, is heel wat waard’, aldus Bianca. (De Volkskrant, 20-8-08)

Wat de twee zussen betreft  is hun optreden in Peking geslaagd, ze zijn dik tevreden. De 
ervaring op de top te verkeren heeft  in hun geval niet van doen met het bereiken van de 
hoogste plaats. Voor de zussen is de negende plaats in de fi nale heel waardevol. Met het 
bereiken van de negende plaats hebben ze het gevoel dat ze hebben gepresteerd naar de 
mogelijkheden die zij in zich hadden. Taylor laat zien dat vervulling niet persé bete-
kent dat het gestelde doel gehaald hoeft  te worden. Vervulling heeft  meer te maken met 
te leven naar datgene wat men waardevol vindt, binnen de mogelijkheden die iemand 
heeft . Taylor: ‘Iemand die de vervulling van zijn leven ziet in een bepaalde vorm van ex-
pressieve activiteit, kan daar ver van verwijderd zijn, maar kan zichzelf desondanks zien 
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als iemand die naar vervulling streeft  en deze benadert, al voert hij zijn plannen nooit 
volledig uit. In dit geval gaat het misschien niet alleen om de fundamentele houding … en 
niet alleen om de diepste motivatie, … maar over de objectieve grenzen van het mogelijke 
die het leven van zo iemand inkaderen’ (Taylor 2007, p. 93).
 De ervaring het eigen potentieel volledig te benutten schenkt de synchroonzwem-
sters voldoening. Deze ervaring heeft  de psycholoog Csickszentmihalyi veelvuldig on-
derzocht. Hij gebruikt voor deze ervaring het begrip fl ow, omdat veel mensen in hun 
beschrijving ervan spreken van een externe kracht waardoor ze worden meegesleept, 
van een energiestroom die hen moeiteloos meevoert op momenten van opperste vreug-
de. De meest belangrijke elementen die een rol spelen bij fl ow betreff en volgens Jackson 
en Csikszentmihalyi duidelijke doelen, directe feedback, balans tussen uitdagingen en 
vaardigheden, toename van concentratie, beheersing van de situatie, veranderd tijdsbe-
sef en verlies van het zelf (Jackson en Csikszentmihalyi 2001, p. 36). ‘Wanneer mensen 
praten over hun fl owervaringen, noemen ze twee kenmerkende eigenschappen: prettig en 
optimaal. Om deze reden zullen de termen genot en optimale ervaring in dit boek door 
elkaar gebruikt worden. U kunt genot en optimale ervaring zien als twee verschillende 
punten langs een continuüm. Genot heeft  vooral betrekking op de lage en middelste regio-
nen van fl ow, terwijl optimale ervaring betrekking heeft  op de hogere niveaus. Om fl ow te 
onderscheiden van soortgelijke concepten zal piekprestatie gebruikt worden voor iemands 
hoogste niveau. Sporters ervaren doorgaans fl ow tijdens hun piekprestaties, maar fl ow 
heeft  niet noodzakelijkerwijze een topprestatie tot gevolg’ (idem, p. 130). Flow is een term 
die in de sportwereld vaak gebruikt wordt om ‘het goede gevoel’ aan te duiden. Het 
goede gevoel was aanwezig bij het Nederlands waterpoloteam dat olympisch kampioen 
werd in Peking. 

Voor Athene, de Spelen van 2004, kwalifi ceerde Nederland zich niet. Maar voor Pe-
king was de ploeg van Van Galen als eerste geplaatst. Vorig jaar augustus werd in 
Rusland het olympisch kwalifi catietoernooi gewonnen. Toen al bleek de wisselwer-
king tussen ervaring en jeugd uitstekend te werken. Er was ‘fl ow’, verklaarde ieder-
een. Die roes, de tunnel van trance, was er ook weer in het Chinese badwater. (De 
Volkskrant, 22-8-08)

De waterpolosters waren in fl ow, een staat waarin ze goud behaalden. Flow is de toe-
stand waarin de taak die men dient uit te voeren als vanzelf gaat en waar men vreugde 
aan beleeft . Het optimaal presteren betekent volledig hockeyen, waterpoloën of tennis-
sen. De topsportbeoefening zelf geeft  dan zin. Het is uitermate vervullend als de sporter 
zijn potentieel weet te verwezenlijken. Waterpoloster Iefk e van Belkum, die met haar 
team goud haalde in Peking, vertelt hierover.

Achteraf gezien denkt van Belkum (22) dat de gouden medaille voor Nederland he-
lemaal niet zo verrassend was. ‘Het heeft er altijd al ingezeten’, zegt ze. ‘Toen we met 
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z’n allen wisten dat we het konden, vooral na de overwinning op Italië, gaf dat ons 
ongeloofl ijk veel vertrouwen. Dan zie je wat je daarmee met een ploeg als de onze, 
die talentvol is en bereid was de noodzakelijke trainingsintensiteit op te brengen, 
kunt bereiken.’ Als een van de dragende speelster weet Van Belkum dat ze optimaal 
heeft gepresteerd. ‘Ik heb de ploeg gegeven wat van mij kon worden verwacht. Maar 
iedereen heeft erg goed gespeeld. We hebben met z’n allen precies op het goeie 
moment gepiekt.’ (De Volkskrant, 13-9-08)

Topsporters zijn erop gebrand hun sportieve potentieel volledig te benutten. Een top-
zwemmer wil zo goed mogelijk zwemmen, een wielrenner wil fi etsen naar zijn beste 
kunnen. Judoka Edith Bosch haalde een bronzen medaille in Peking. Ze legt uit hoe ze 
tot die bronzen plak is gekomen. 

Ze is nu pijnloos, zegt ze, alles doet het weer. Bosch werd in 2006 geopereerd aan 
haar elleboog en revalideerde negen maanden. Het was het begin van een lange, 
pijnlijke periode waarin de blessures zich opstapelden, maar waarin ze ook het licht 
weer zag. ‘Het was loodzwaar, maar achteraf zeg ik dat het goed is geweest. Door die 
blessure wist ik dat ik judo nog steeds het allerleukste vind. En ja, ik ga door. Over vier 
jaar ben ik er nog steeds. Er is één maar: ik wil dan weer om de prijzen meedoen. Als 
ik niet meer top ben, stop ik.’ (Het parool, 14-8-08)

Carl Rogers stelt dat de mens de drang heeft  zichzelf te verwezenlijken, zijn mogelijk-
heden te worden (Rogers 2000, p. 269). Het idee van Rogers heeft  overeenkomsten met 
de theorie van zelfactualisatie van Maslow. Maslow geeft  een idee over wat de mense-
lijke behoeft en zijn en in de beroemde piramidevorm toont hij middels een behoeft ehi-
erarchie aan hoe deze behoeft en zich tot elkaar verhouden. Eerst moeten de biologische 
behoeft en bevredigd worden, want allereerst bezit de mens een overlevingsstreven (de-
fi ciency motive). Tekorten aan bijvoorbeeld voedsel, veiligheid en rust moeten worden 
bevredigd alvorens een mens toekomt aan een ontwikkelingsstreven (being motive). 
De behoeft e die ons als mens het meest onderscheidt van dieren, is de zelfactualisatie. 
Deze behoeft e of kracht stuwt ons voort: als mens kennen we een gedrevenheid tot het 
ontwikkelen van het zelf. Mensen laten zich in hun zelfactualisatie leiden door hogere 
waarden. Deze waarden, welke betrekking hebben op schoonheid, gerechtigheid en het 
goede, vormen volgens Maslow de grond van het menselijke bestaan (Byrnes 1984, p. 
56-59).
 Zowel in de opvatting van Rogers als in de theorie van Maslow komt naar voren dat 
mensen een streven naar het verwerkelijken van zichzelf in zich dragen. Het streven 
naar zelfverbetering dat topsporters hebben, is te zien als een uiting van dit streven naar 
zelfverwerkelijking. Groeien in sportief opzicht draagt bij aan de verwezenlijking van 
het zelf. 
 Ik wil een verband leggen tussen het streven naar sportieve optimalisatie en de denk-
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beelden van Taylor. ‘De kwestie van ja of nee heeft  geen betrekking op de vraag hoe ver 
we verwijderd zijn van wat in onze ogen het goede is, of hoe dicht we dat zijn genaderd, 
maar op de richting van ons leven, op de vraag of we er dichterbij komen of ons ervan 
verwijderen, of op de bron van onze motieven ten aanzien van dat goede’ (Taylor 2007, p. 
91-92). We hebben een positie ten opzichte van wat we als het goede of het waardevolle 
beschouwen en continu bestaat er een betrokkenheid daartoe. Om zin te ervaren, is het 
zaak te leven naar deze horizon van waarden. Taylor beschrijft  dat er een diepte of een 
hoogte te ontwaren is als het gaat om zingeving. Als mens kunnen we meer of minder 
leven naar hetgeen we waardevol vinden. Zin neemt toe naarmate het meer lukt datgene 
wat men als goed of waardevol beschouwt, tot uitdrukking te brengen.
 Wat valt er te zeggen als we dit idee van Taylor over zingeving op het beoefenen van 
topsport betrekken? De gerichtheid op het verwezenlijken van waarden geeft  zin. De 
zin die een sporter ervaart, hangt af van hoe dichtbij of hoe veraf hij is van te leven in 
overeenkomst met wat hij nastrevenswaardig vindt. Voor de zinervaring is het de vraag 
of hij leeft  in de richting van wat hij als waardevol beschouwt. Zoals vaak benoemd is 
het kenmerkend voor de topsporter dat hij ernaar streeft  uit te blinken in de sport die 
hij beoefent. Hoe meer hij leeft  naar zijn gerichtheid op het uitblinken in zijn sport, hoe 
meer kans dat hij zijn leven als zinvol beoordeelt. 

In het beschrijven van de zinervaring in de topsportbeoefening stuit ik op een lastig-
heid. Bij topsport is de lichaamsbeleving zeer relevant voor de ervaring van zin. De 
optimale prestatie is de lichamelijk en geestelijke vorm gecombineerd. Deze lichaams-
beleving kan ik onmogelijk beschrijven. Wel mogelijk is het te tonen welke plek de li-
chamelijke sportbeleving inneemt als het gaat om zingeving. Wielrenners geven te 
kennen dat ‘hun benen niet goed waren’. Als een sporter zegt dat hij zich vlak voor een 
belangrijke wedstrijd goed voelt, dan kan hij naar zijn geestelijke gesteldheid verwijzen, 
maar ook naar zijn lichamelijke vorm. ‘In vorm zijn’ heeft  alles te maken met de opti-
male toerusting van zowel lichaam als geest. 
 Wanneer er van ‘afzien’ gesproken wordt, wordt een lichamelijke ervaring bedoeld. 
In de sportpraktijk is afzien voor de sporter dat hij lichamelijk zijn grenzen opzoekt, iets 
wat moeilijk voor te stellen is als er slechts over wordt gelezen. Probeer je maar eens in 
te leven in hoe het voelt om compleet buiten adem te zijn, bijvoorbeeld zoals Ellen van 
Langen was na de olympische fi nale van de 800 meter. Of stel je voor dat je door sprint-
oefeningen zo verzuurd bent in je benen dat je niet meer vooruit komt, ook al wil je wel. 
En wie kent het gevoel een hongerklop te hebben tijdens een lange training, waarbij je 
de kracht uit je lichaam voelt vloeien terwijl je nog lang door moet gaan?
 Om de prestatie toe te laten nemen wordt er veel afgezien in de topsport. Als bui-
tenstaander is het amper voor te stellen dat sporters daar zin in hebben. Toch ligt af-
zien en voldoening in het beoefenen van de sport dicht bij elkaar. Veel mensen kennen 
het gevoel van voldoening na een lange wandeling. Vermoeide voeten en prikkelende 
kuiten zijn misschien niet direct plezierig te noemen, maar de doorstroming van het 
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lichaam, het leegmaken van het hoofd en de frisse lucht die door de longen stroomt, 
geven dikwijls een aangenaam, voldaan gevoel. De beweging zelf kan zowel op licha-
melijk als op geestelijk niveau voor voldoening zorgen. Hoeveel mensen sporten niet ter 
ontspanning, om even ‘uit hun hoofd te raken’ en de energie in hun lichaam te voelen 
stromen? Gewoon, omdat het lekker is? Voor topsporters geldt in veel gevallen eveneens 
dat ze hun sportbeoefening in zichzelf bevredigend vinden. Hoewel de lichamelijke ac-
tiviteit van topsporters vaak van een heel andere intensiteit is dan van recreatieve spor-
ters, kan de lichamelijke beleving van eenzelfde aard zijn. De lichamelijke inspanning 
kan vervullend zijn en zeker als de samenwerking van lichaam en geest tot een optimale 
prestatie leidt, kan zware inspanning voldoening geven. Dat lichamelijke inspanning 
op topniveau vervullend kan zijn, wordt aangegeven in het verhaal van Mark Huizinga. 
Na zijn optreden in Peking, waar hij een laatste topprestatie wilde neerzetten, zou hij 
stoppen met topjudo.

Huizinga zag op tv Aschwanden als ongenode gast zijn afscheidsfeest verpesten. De 
Zwitser verloor van de Algerijn Amar Beniklef, een judoka die door de Nederlander de 
laatste twee keer met speels gemak op zijn rug werd gesmeten. Huizinga wendde zijn 
ogen af en huilde. Niet omdat hij zich realiseerde dat hij voor het laatst op een interna-
tionale tatami had gestaan, daarover kan hij later altijd nog nadenken. Maar omdat hij 
bruiste van energie en dat hij de ‘tank’, die hij zo zorgvuldig had gevuld de afgelopen 
jaren, nu door het afvoerputje moest laten leeglopen. (De Volkskrant, 14-8-08) 

Huizinga gaf in een interview na zijn optreden inderdaad te kennen dat hij baalde van 
zijn onverwachte uitschakeling, omdat hij nog bruiste van de energie. Hij voelde zich zo 
goed, zo sterk, hij was er klaar voor alle partijen van die dag te judoën, vertelde hij. Niet 
de teleurstelling van het missen van een olympische medaille trad op de voorgrond, 
maar de frustratie dat het tot expressie laten komen van zijn optimale mentale en licha-
melijke vorm gedwarsboomd werd. Hij had er uit willen halen wat er in zat.

6.4.  De behoefte aan zelfoverstijging

In zijn betoog ten aanzien van de plaats van religie in de moderne tijd duidt de Franse 
fi losoof Marcel Gauchet op het fenomeen dat mensen zoeken naar manieren om zich-
zelf te overstijgen. ‘Feesten, trances, roesbelevingen, een ander bewustzijnsniveau door 
muziek of drugs, - steeds gaat het erom, toegang tot een hogere werkelijkheid te krijgen. … 
In dezelfde zin kan ook gesproken worden over de ascese die sport vergt … het werken aan 
het lichaam, de ethiek van de inspanning, het trachten zichzelf te overtreff en’ (Gauchet 
2005, p. 12). Mensen zoeken naar manieren waarop zij zichzelf overstijgen en ervaren 
dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Net zoals religie in traditionele zin 
geeft  sport toegang tot een hogere werkelijkheid, aldus Gauchet. 
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In het kader van topsport wil ik twee betekenissen geven van zelfoverstijging. Ten eerste 
kan de zelfoverstijging betrekking hebben op het steeds weer zichzelf verbeteren, op het 
maximale van zichzelf vragen. Peter Murphy, adviseur van NOC*NSF, zegt over topama-
zone Anky van Grunsven: 

‘Zij is een bloeier. Op het moment dat het moet gebeuren, stijgt Anky boven zichzelf 
uit. Dat is het kenmerkende van de uitzonderlijke topsporter. Zij zet een wereldstan-
daard plus neer in haar trainingen, ik noem dat ook wel wereldstandaard XXL. Ge-
woon top is niet goed genoeg.’ (De Volkskrant, 21-8-08)

De betekenis van zichzelf overstijgen is in dit geval dat van Grunsven steeds weer de lat 
zo hoog legt, dat ze een topprestatie neerzet. De zelfoverstijging heeft  de betekenis van 
het verleggen of overwinnen van de eigen grenzen. 
 Zichzelf overstijgen in de tweede betekenis verwijst naar de ervaring los te komen 
van het zelf. In de beschrijving van fl ow in paragraaf 6.3 haalde ik Jackson en Csiks-
zentmihalyi aan, volgens wie het verlies van het zelf één van de elementen is van die 
ervaring is. Mensen omschrijven hun ervaringen van fl ow met woorden als ‘vloeiend’, 
‘stromend’, ‘helemaal erin opgaand’ en ‘aangesloten zijn’ (Jackson en Csikszentmihalyi 
2001, p. 31). Sporters die in een staat van fl ow verkeerden, geven vaak te kennen dat ze 
‘het goede gevoel hadden’, dat ‘alles vanzelf ging’, ‘dat ze er niet bij na hoefden te den-
ken’. 
 Flow heeft  kenmerken van de piekervaring: ‘Een andere uitdrukking die veel over-
eenkomst heeft  met fl ow is piekervaring. Dit – oorspronkelijk door psycholoog Abraham 
Maslow verzonnen – woord heeft  betrekking op momenten van het hoogste geluk die niet 
het gevolg hoeven te zijn van ons eigen handelen’ (idem 2001, p. 30). Het menselijk streven 
naar zelfactualisatie, eveneens aan bod gekomen in paragraaf 6.3, kan volgens Maslow 
leiden tot een piekervaring (peak experience). De piekervaring, ook wel transcendente 
ervaring door Maslow genoemd, is een ‘self-validating, self-justifying moment which 
perceives the greatest values of a being’s existence’ (Maslow 1968, p. 100). De ervaring 
wekt gevoelens als ontzag, verbazing en eerbied en mensen voelen zich volledig opgeno-
men in het moment. 
 Religie2 kan mensen helpen in hun streven naar zelfactualisatie en verschaft  een 
manier om tot de transcendente ervaring te komen. Echter, een piekervaring staat niet 
noodzakelijk in verband met religie: een dergelijke ervaring kan zich net zo goed voor-
doen bij het intens beleven van de natuur, bij het luisteren van muziek en ook in het be-
oefenen van sport. ‘Also this kind of study leads us to another very plausible hypothesis: 
to the extent that all mystical or peak-experiences are the same in their essence and have 
always been the same, all religions are the same in their essence and have always been the 

2 In dit kader kan discussie gevoerd worden over de defi niëring van religie. Ik laat deze discussie buiten be-
schouwing. 
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same. …Th is something common, this something which is left  over aft er we peel away all 
the localisms, all the accidents of particular languages or particular philosophies, all the 
ethnocentric phrasings, all those elements which are not common, we may call the ‘core-
religious experience’ or the transcendent experience’ (Maslow 1994, p. 20). Net als Gau-
chet en vele andere denkers beschouwt Maslow de ervaring van zelfoverstijging als het 
centrale element van religie. Mensen hebben het verlangen deel uit te maken van een 
groter geheel. Ze zoeken naar de ervaring te behoren tot iets dat groter is dan zijzelf. 
 Ook de topsporter is uit op de ervaring boven zichzelf uit te stijgen. In paragraaf 5.2 
werd gezegd dat de squasher Laurens Jan Anjema een monnikenbestaan leidde om de 
top te bereiken. Naar aanleiding van de winst van de hockeydames kopte het Algemeen 
Dagblad (23-8-08): ‘Als nonnen naar het hockeygoud’. In beide gevallen wordt een ana-
logie met het religieuze gegeven om iets te zeggen over het topsportleven. De houding 
van een monnik en die van een topsporter vormt op het punt van ascese overeenkomst, 
in die zin dat beiden in hun leven een specifi eke houding met betrekking tot lichaam en 
geest aannemen in het kader van een hogere waarde of doel. Beiden hebben een idee van 
de weg die leidt naar hun doel. Papendal verschilt in functie weinig van een klooster, als 
zijnde een omgeving waarin de toewijding aan het hogere doel centraal staat. Zowel een 
kloosterling als een sporter kiezen voor een specifi ek levensritme. Het doen en laten van 
de topsporter alsook van de monnik wordt bepaald op basis van ideeën over het soort 
leven dat hij wil leiden. 
 Fundamenteel verschil in het geval van de monnik en die van de sporter is de plaats 
die het lichaam inneemt. In vele religieuze tradities is in de gerichtheid op de zelfover-
stijging het geestelijke belangrijker dan het lichamelijke.3 In het geval van de sporter 
staat de lichaamsbeleving centraal in de ervaring van zelfoverstijging. Het ‘goede ge-
voel’ dat de waterpoloërs hadden, heeft  alles te maken met het gevoel optimaal in het li-
chaam te zitten. Het lichaam en de lichaamsbeleving zijn het middel tot de topervaring. 
Tijdens de topprestatie blijft  er weliswaar sprake van controle over het lichaam en de 
geest, maar tegelijkertijd kan de prestatie ‘als vanzelf gaan’. Csikszentmihalyi wijst er in 
zijn omschrijving van fl ow op dat zowel de beheersing van de situatie als het verlies van 
het zelf kenmerkend zijn.

3 Natuurlijk bestaan er vele verschillen tussen religies. Voor een boeddhistische monnik geldt een andere 
invulling van de weg naar God dan voor een christelijke monnik.
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7Afdalen van de godenberg
Het proces van heroriëntatie

Aan alles komt een eind, ook aan het vertoeven op de godenberg. Het verlies van het zelf 
is geen blijvende toestand. Het is het culminatiepunt van een jarenlang streven, dat erop 
gericht is het beste uit zichzelf te halen. Op een gegeven moment is het tijd om af te dalen. 
 Naast de fasen van oriëntatie, gerichte activiteit en doeltreff endheid maakt ook 
de fase van heroriëntatie deel uit van het proces dat de topsportcarrière omvat. In dit 
hoofdstuk bespreek ik deze laatste fase. Heroriëntatie is een proces waarin het gaat om 
het opnieuw vaststellen van de plaats waar men zich bevindt en de richting die men 
op gaat. In de sportcarrière komen momenten voor waarop de beoogde doelen worden 
bereikt. Het kan ook zijn dat hetgeen waar de sporter naar streeft , niet behaald wordt. 
In beide gevallen zal er een evaluatie dienen plaats te vinden met betrekking tot de plek 
waar de sporter zich op dat moment bevindt. De vraag dient zich aan hoe hij verder 
gaat. Het proces van heroriëntatie in de sportcarrière komt aan de orde in paragraaf 7.1. 
Sporters kan de eer ten deel vallen tussen de goden te vertoeven, maar zij zullen hun 
menselijkheid niet verliezen. Na het behalen van de top zal er vroeg of laat weer afge-
daald moeten worden. En waar moet het dan naartoe? In paragraaf 7.2 beschrijf ik wat 
het betekent om af te dalen van de Olympus. De loopbaanbeëindiging en de zinervarin-
gen die daarmee kunnen samenhangen, staan daarin centraal.

7.1.  Als de reis verder gaat

In zijn loopbaan kent iedere sporter momenten van heroriëntatie; in deze paragraaf geef 
ik aan wat het proces van heroriëntatie kan inhouden. Een topsporter bepaalt of en hoe 
hij verder wil in zijn sportbeoefening; hij bepaalt waar hij staat en waar hij naartoe wil. 
Er vindt evaluatie van de eigen positie plaats en doelen worden bijgesteld. Ik beschrijf 
verschillende manieren waarop een sporter evalueert en zich opnieuw oriënteert. Cen-
traal staat wat het kan betekenen als de reis verder gaat; het afdalen van de godenberg 
is in deze paragraaf dan ook niet altijd van toepassing. Om aan te geven wat het proces 
van heroriëntatie inhoudt, volgt een deel uit een interview met Maarten van der Weij-
den, de zwemmer die olympisch kampioen werd in Peking.

‘Dit moment van olympisch goud is groot. Is er nog iets groters voorstelbaar?’
‘Ik zou niet weten wat. Dat is het beangstigende. Het was ook zo geweldig omdat 
deze titel zo verrassend was. Als ik nog eens vier jaar doorga en ik word weer olym-
pisch kampioen, dan zeggen mensen dat je de torenhoge favoriet was en dat ze wel 
wisten dat je ’t kon.’
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‘Heb je al besloten over de voortzetting van je loopbaan?’
‘Als ik vierde of vijfde was geworden, was ik gestopt. Dan had ik het niet nog eens 
kunnen opbrengen om zo hard te trainen. Maar als ik nu weer de toewijding en het 
plezier terugvind in mijn werk met Marcel, dan ga ik door. Over een paar weken als na 
alle mediatoestanden de oogkleppen weer opgaan, dan zullen we zien hoe ik ervoor 
sta. Ik kon altijd vier uur trainen en diep gaan, want ik visualiseerde. Misschien sta 
ik straks wel op het podium bij de WK. Of bij de Spelen. De vraag is hoe ik dat straks 
beleef. Diep gaan, kan ik dat nog? Ik wil mijn carrière niet als een nachtkaars uit laten 
gaan.’ (De Volkskrant, 25-8-08)

Het behalen van olympisch goud betekende voor Van der Weijden een ‘groot moment’. 
Maar de vraag van de journalist over de voortzetting van de loopbaan geeft  het al aan: 
hoe mooi en intensief het moment van succes ook is, vroeg of laat zal verder gegaan 
moeten worden. Van der Weijden gaat, als alle hectiek voorbii is, zien hoe hij ervoor 
staat: evalueren hoe de afgelopen tijd geweest is, waar hij nu staat en waar hij naartoe 
wil. Zo geldt voor iedere sporter dat na de verwezenlijking van een doel een moment 
van heroriëntatie aanbreekt. Toen de Nederlandse hockeydames goud haalden in Pe-
king, hadden zij hun eindbestemming bereikt. 

Een half jaar geleden legde Marc Lammers tijdens een interview een landkaart op 
tafel. Onbekende zeeën, landen en werelddelen sierden de tekening. De Road of 
f(l)ame hadden de hockeysters erboven gezet. Het was een imaginaire wereld van 
hoe zij dachten de kroon op het werk te zetten. Die grafi sche fantasie, bedacht in de 
woestijn van Oman, bracht in beeld waar ze als team goed in waren en wat de valkui-
len op weg naar de olympische titel konden worden. Bij iedereen had de landkaart 
een prominente plek aan de muur gekregen. Bij thuiskomst kan het in de prullenbak. 
De hockeysters werden vrijdagavond olympisch kampioen door in de fi nale gastland 
China met 2-0 te verslaan. (De Volkskrant, 23-08-08)

De hockeysters kunnen hun imaginaire landkaart in de prullenbak gooien, hij is niet 
meer nodig. Ze hebben de reis afgelegd en uiteindelijk hebben ze hun ultieme doel be-
reikt. Aan het succesmoment komt een einde en dan zullen de hockeysters zich afvra-
gen: wat nu? Datgene wat zin gaf aan hun dagelijks leven, is behaald en voorbij. Ze zul-
len een nieuwe zin, een nieuw doel moeten vinden. Ze zullen zich weer moeten afvragen 
wat ze willen bereiken, zoals ze voor Peking eerder gedaan hadden. Zwemster Femke 
Heemskerk heeft  daar geen moeite mee. 

Ze heeft nog even vakantie, maar dan gaat ze weer over tot de orde van de dag; trai-
nen. Maar hoe laad je je daarvoor op zo vlak na de Spelen? Heemskerk: ‘Ik doe dit niet 
alleen omdat ik graag wil winnen, maar ook omdat ik het zwemmen heel erg leuk 
vind. Ik vind het leuk om te trainen, om in het water te zijn. Dus is het voor mij geen 
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enkel probleem op maandagochtend gewoon weer in het water te liggen. En het WK 
in Rome komt er ook al weer aan. Ik ben er ook nog lang niet. Ik heb nog veel te doen 
wil ik persoonlijk hoge ogen kunnen gooien. En daar heb ik zin in, om mezelf weer te 
verbeteren.’ En zo gaat het vizier nog geen week na Peking al weer voorzichtig rich-
ting de Spelen van Londen. ‘Het langetermijndoel is 2012. Wij willen daar natuurlijk 
graag onze titel prolongeren. Het is heel gek, omdat we die titel nog maar net heb-
ben gehaald, maar het is wel wat iedereen wil horen.’ (De Volkskrant, 29-8-09)

Na het behalen van het maximale resultaat is Heemskerk in staat zich te richten op een 
nieuw doel. Ze kiest ervoor haar leven nu in te richten naar de topprestatie tijdens de 
Spelen van Londen in 2012. Ze vindt het zwemmen nog steeds waardevol in zichzelf en 
ze wil het beste uit zichzelf halen in de komende jaren. Ze is gemotiveerd om door te 
gaan na het behalen van haar gouden medaille in de teamestafette. 
 Heemskerk ervaart het zwemmen op topniveau nog steeds als zinvol. Topsporters 
zullen na het bereiken van een einddoel nieuwe motivatie moeten aanboren, willen zij 
hun topsportbeoefening als zinvol blijven beschouwen. Om op de top te blijven zullen 
steeds nieuwe doelen gecreëerd moeten worden. Ana Ivanovic vertelt over het bijstellen 
van haar doel na een groot succes: 

Ze vergeleek haar situatie met die van haar landgenoot Novak Djokovic, die eerder 
deze week ook vroegtijdig werd uitgeschakeld. Hij gold ook als titelkandidaat. ‘Alles 
komt zo snel. Soms ben je emotioneel vermoeid, alleen weet je niet waarom. Je doel 
is een Grand Slamtoernooi winnen. Als dat is gelukt, moet je plotseling een nieuw 
doel zien te vinden.’ (De Volkskrant, 28-06-08)

Niet alleen na succes is heroriëntatie geboden. Het is mooi als de voor ogen gehaalde 
doelen bereikt worden, maar het komt meer dan eens voor dat een sporter zijn doel niet 
bereikt. Hoe verhoudt een topsporter zich tot deze situatie en hoe gaat hij verder? Voor 
de Nederlandse volleybalvrouwen was de kwalifi catie voor de Spelen van Peking de 
grote missie. Het kwam hard aan dat deze missie niet werd volbracht; de kwalifi catie 
werd niet gehaald. In het verhaal van speelster Manon Flier komt naar voren wat dit 
betekende.

Ze had het in 2006 al voorspeld: niets zou er zo inhakken als een uitschakeling voor 
de Olympische Spelen. ‘Direct na de beslissende wedstrijd tegen Duitsland besefte 
ik het niet zo heel goed. Ik reageerde op de automatische piloot en kwam bij de pers 
wat koeltjes over. Als je daarvan los bent en je gaat naar je familie en vrienden, dan 
pas knap je. …Weet je, je kunt wel blijven treuren. Maar het blijft net zo erg. Het is zo 
hartstikke jammer. Ik was al eens uitgeschakeld, in de vorige olympische cyclus. Toen 
was ik veel jonger. Dat was heel anders. Nu hadden we een structurele aanpak, een 
echte Road to Beijing, een plan waarvoor we echt gingen. Het was een investering 
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van drie jaar, we deden alles om het te halen. En we waren op de goede weg. …Ik kan 
zelf nog twee Spelen mee. Ik ben nu 24. Als ik fi t blijf, ben ik er in 2016 nog wel bij.’ (De 
Volkskrant, 28-4-08)

Het mislukken van de missie brengt een enorme teleurstelling met zich mee voor Flier. 
Ze baalt enorm, maar ze kijkt tegelijkertijd alweer verder. Ze richt zich alweer op de toe-
komst als ze zegt dat ze nog twee Spelen meekan en er in 2016 nog wel bij is als ze fi t 
blijft . Het wel of niet behalen van een doel staat in de beleving van de sporter groten-
deels onder eigen invloed, zo is gebleken uit de theorie met betrekking tot effi  cacy van 
Bandura (zie p. 64). 
 Er kunnen zich echter ook onvoorziene omstandigheden in de topsportcarrière 
voordoen, die de sporter noodzaken tot het opnieuw vinden van zijn positie en zijn ge-
richtheid. Het verhaal van de ritmisch gymnaste Anna Pobokova illustreert dit. Zij was 
hard op weg naar de top toen zij een zware blessure kreeg. 

In 2005 werd een stressfractuur in haar wervelkolom geconstateerd. … Drie maan-
den droeg ze dag en nacht een korset om haar rug te laten herstellen. Had ze dat 
niet gedaan, dan zat ze nu waarschijnlijk in een rolstoel. Toen het korset eindelijk af-
mocht, wist ze niet of ze haar oude niveau weer zou kunnen halen. ‘Natuurlijk was 
er twijfel, maar ik dacht, ik probeer het gewoon, dan weet ik het zeker. Mijn rug was 
hersteld, maar ik had geen buikspieren meer en elke beweging deed pijn. Ik moest 
langzaam over mijn angst heen komen en gewoon dingetjes proberen’. (De Volks-
krant, 16-5-08)

Pobokova werd door haar blessure gedwongen om zich een nieuwe houding en richting 
aan te meten. Niet alleen blessures vormen een tegenslag op de weg die een sporter af-
legt. Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen de oriëntatie van een topspor-
ter ernstig verstoren. Helaas voor de gymnast is haar verhaal ook daar een illustratie 
van. In het zelfde artikel wordt beschreven dat het niet bleef bij een rugblessure.

In januari 2007 werd tweevoudig Nederlands kampioene ritmische gymnastiek Anna 
Pobokova geschept door een auto. Ze belandde in het ziekenhuis met zes breukjes 
in haar schedel, een zware hersenschudding en een gebroken oogkas. … Het was 
de tweede keer in korte tijd dat de jonge Pobokova, die gold als een groot talent, 
zware fysieke tegenslag te verwerken kreeg. ‘Toen ik in het ziekenhuis voor het eerst 
opstond, viel ik direct. Ik kon gewoon niet staan. Ik snapte niet waar het plafond was 
en waar de grond. Mijn coördinatie en evenwicht waren weg. Toen dacht ik, dit gaat 
niet meer goed komen. Maar ik houd zoveel van mijn sport en ik had van mijn rug 
geleerd dat je moet blijven hopen. Uiteindelijk dacht ik, ik probeer het gewoon. Op-
bouwen, blijven hopen en proberen’. … Een paar jaar geleden was Pobokova in Ne-
derland onverslaanbaar. Ze stond op eenzame hoogte. ... Ze vond aansluiting met de 
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internationale top en gold als een rijzende ster, want ze was nog jong. Gymnasten 
zijn meestal rond hun 20e op hun best. Nu is ze 20 en moet ze van ver komen. … ’Ik 
moet reële doelen stellen’, zegt ze, zonder spoor van tegenzin of teleurstelling. Ze 
heeft haar zinnen gezet op het heroveren van de Nederlandse titel in juni. 

De gymnaste kwam terug na haar zware blessure en ook na haar ongeluk probeerde ze 
haar weg naar het topgymnastiek te vervolgen. Hoewel ze haar doelen moet bijstellen, 
blijft  ze gericht op haar sportbeoefening. Niet voor iedere sporter is het vanzelfsprekend 
om na dergelijke zware tegenslagen door te gaan met de sportbeoefening. Of een sporter 
dat zinvol vindt, is persoonlijk. Waar de één het kan opbrengen om door te gaan, heeft  
ander niet genoeg motivatie meer om door te gaan met topsport. 

7.2.  Het afscheid van de top bij loopbaanbeëindiging

Hoe een topsportcarrière ook verloopt, vast staat dat vroeg of laat een einde aan de loop-
baan komt. Na de weg naar de top komt het punt dat weer afgedaald gaat worden. Top-
sporters zullen het topniveau waarop ze zich manifesteren, los moeten laten. Het proces 
van ‘afdalen van de godenberg’ is met betrekking tot zingeving een markante fase in de 
loopbaan. In het leven treden grote veranderingen op. Eerst ga ik in op de ervaring van 
verlies die deze veranderingen teweeg kan brengen. Vervolgens komt aan de orde voor 
welke taken sporters komen te staan in het proces van heroriëntatie en benoem ik mo-
gelijke moeilijkheden ten aanzien van het zingevingsproces.
 De sporter neemt afscheid van datgene wat zo belangrijk voor hem is geweest. Het is 
van belang om stil te staan bij de ervaringen van verlies die een sporter kan hebben. At-
leet en olympisch kampioen Ellen van Langen vertelt wat zij miste nadat ze gestopt was 
met lopen op topniveau. 

‘Toen ik mijn atletiekcarrière beëindigd had, had ik het gevoel doelloos door het 
leven te gaan. Ik miste het spel van het lopen van de 800 meter. Ik miste de pieken en 
de dalen, het ergens naartoe werken en daar helemaal voor gaan. Ook al had ik vrij 
snel een baan gevonden waar ik erg blij mee was, ik voelde me toch nog een hele tijd 
ontheemd.’ (Van Langen 2004, p. 130)

Sporters die stoppen met hun loopbaan, kunnen ondervinden dat ze ineens geen richt-
punt meer hebben. Ze weten niet waar ze naartoe gaan of waarvoor ze leven, ze zijn ge-
desoriënteerd. Dit kan zorgen voor een ervaring van zinloosheid. Ook het loslaten van de 
verworven status kan moeilijk zijn. Bevestiging in wat je hebt neergezet en hoe je dat hebt 
gedaan, heeft  vaak jarenlang een belangrijke bron van eigenwaarde en controle gevormd.
 Topsport biedt een referentiekader dat betekenis verleent aan de dagelijkse dingen, 
zo kwam in paragraaf 5.2 naar voren. Topsport verschaft  betekenis op de alledaagse ni-
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veaus van zin, maar ook op de hoogste, meest omvattende niveaus. Het dagelijks leven 
wordt afgestemd op het doel dat topsport impliceert. Alles staat in het teken van de zelf-
verbetering en de prestatie. Mensen kunnen juist helemaal opgaan in topsport, omdat 
het een omvattend kader biedt. De rol die men heeft  in het bekende systeem, de zeker-
heid, de doelen, de controleerbaarheid en het zelfb eeld zijn belangrijke en sterk ontwik-
kelde bronnen van zingeving. Als men stopt met topsport, kan het totale zingevingssys-
teem van een persoon beïnvloed worden. 
 Taylor stelt dat de identiteit van een persoon wordt gevormd door de morele positie 
die hij inneemt. Als men stopt met topsport, treedt er verandering in het waardensys-
teem op. Mijn idee van waar ik sta verandert, dus wie ik ben is eveneens aan veran-
dering onderhevig. Afscheid nemen van de topsportbeoefening betekent het afscheid 
nemen van een belangrijk deel van de identiteit. 

Bij loopbaanbeëindiging is het voor het proces van zingeving cruciaal hoe een persoon 
zich verhoudt ten opzichte van zijn nieuwe levenssituatie. Het is niet altijd even mak-
kelijk om opnieuw positie te bepalen. Topsport is in vele opzichten een bron van zin-
geving, maar juist door deze totaliteit kan de ervaring van zinloosheid ook op de loer 
liggen.
 Zo kan de vraag komen: is datgene wat bereikt is, nou alles? Was die medaille nou 
werkelijk zo belangrijk, wat heb ik er aan dat ik de snelste zwemmer van de wereld ben? 
Sportief succes kan ook een desillusie zijn. Ook al ben je wereldkampioen geworden of 
heb je een medaille op de Spelen veroverd, de voldoening die hier uit voorkomt, is van 
tijdelijke aard. Baumeister spreekt van de mythe van vervulling. ‘In everyday life, people 
have both bad and good feelings, and both of them are temporary. But people believe that 
life can move toward a stable, lasting experience of good feelings, as well as the permanent 
freedom from bad feelings. People do experience temporary satisfactions, but they imag-
ine and desire permanent satisfactions. Whether the promise is eternal salvation in heav-
en, love that is forever, or simply the fi nality of having ‘made it’, our culture’s promises of 
fulfi llment include permanence. Th ese promises are not to be trusted’ (Baumeister 1991, 
p. 73-74). Zelfs als een sporter het ‘gemaakt heeft ’ en zijn ultieme doelen heeft  bereikt, is 
dat geen garantie voor blijvende voldoening. Hij zal op zoek moeten naar nieuwe bron-
nen van zin.
 Topsport vormde het hoogste goed, een hyperwaarde. Datgene wat altijd als ultiem 
waardevol werd beoordeeld en waar men passie bij voelde, valt weg. Er zal iets anders 
voor in de plaats moeten komen dat het waard is om naar te leven. Het kan voorkomen 
dat sporters in het proces van heroriëntatie geen nieuwe richting weten aan te nemen. 
Lukt het niet om zich op andere waarden en doelen te oriënteren, dan kan er sprake 
zijn van een ‘value gap’ zoals Baumeister dit noemt. In de sportwereld is ‘het zwarte gat’ 
berucht: de ervaring van leegte en zinloosheid nadat de carrière beëindigd is. Het zoge-
noemde zwarte gat kan door sporters als vervelend worden ervaren, maar voor sommi-
gen blijkt het ook een uitkomst te zijn.
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Huizinga snakt naar een bestaan zonder topsport. Hij heeft hoge verwachtingen van 
het leven van de gewone man. Dat gaat hem tegenvallen, maar de judoka is bereid 
dat risico te nemen. ‘Misschien ga ik wel op mijn bek, maar als ik op safe ga, blijf ik 
altijd dezelfde’. Hij wil het niet. Hij wil weten hoe het zwarte gat er uit ziet. Andere 
topsporters hebben er angst voor. ‘Ik hoop er midden in te springen’. Eigenlijk was hij 
veel liever eerder gestopt. Maar het voelde als een plicht zijn indrukwekkende car-
rière op een waardige manier af te sluiten. Waar anderen naar nieuwe uitdagingen 
zoeken, wil hij een leven zonder uitdagingen. Huizinga vreest de verplichtingen die 
die met zich zullen meebrengen. Daar heeft hij de afgelopen maanden genoeg mee 
geworsteld. ’Ik wil op de bank hangen en me vervelen’. (De Volkskrant, 14-4-08)

Sommige sporters vinden snel nieuwe doelen buiten de sportbeoefening. Zij zijn in 
staat het oude waardekader te relativeren en vinden snel nieuwe zinvolle verhoudingen. 
Voetballer Jaap Stam verwoordt hoe hij zijn afscheid beleefde.

Stam kon altijd de deur al goed achter zich sluiten als hij het stadion verliet. ‘Hij komt 
niet als voetballer thuis, maar als Jaap,’ zij z’n vrouw Ellis, toen hij nog midden in het 
voetbal zat. Die relativering helpt mee bij zijn nieuwe status van ex-prof en oud-in-
ternational. ‘In het begin is voetbal alles, dan ga je er totaal in op. Als je een gezin 
gaat stichten, worden andere dingen belangrijk. Ik heb altijd gezegd: als ik stop, dan 
draai ik me om en zal ik niet omkijken. Dat is uitgekomen.’ (Het Parool, 26-7-08)

Taylor beschrijft  hoe mensen hun leven vorm geven binnen hun horizon van waarden. 
Dit kader vormt de beste verklaring voor een persoon (Taylor 2007, p. 108). Het is de 
sterke waardering van dat moment, in die situatie, maar deze ligt niet vast. Kwalitatieve 
contrasten zijn betwistbaar. In datgene wat iemand als het hoogste goed beschouwt, kan 
verandering optreden. Taylor gaat uit van het idee van morele ontwikkeling. Het zelf 
verhoudt zich opnieuw tot het goede. Mijn idee van waar ik sta, mijn positie in de mo-
rele ruimte verandert. Wie ik ben, mijn identiteit, wordt bepaald door wat ik als waarde-
vol ervaar en is niet een vast punt, maar eerder een positiebepaling welke voortdurend 
geactualiseerd dient te worden. Er kan verschuiving in hyperwaarden plaatsvinden, 
aldus Taylor (idem, p. 116). Hockeyer Bram Lomans besloot zijn loopbaan te beëindigen, 
hij heeft  genoeg van het bestaan als tophockeyer.

De sportieve carrière van de strafcornerspecialist en oud-international is ten einde. 
Lomans: ‘Fysiek trek ik het echt niet meer. Door de week was ik aan het werk, daarna 
wilde ik er zijn voor de kinderen en in het weekend was het steeds weer hockey, hoc-
key, hockey. Het is genoeg geweest. Nu is het voorbij’. (De Volkskrant, 13-5-08)

Judoka Mark Huizinga stopte na zijn optreden op de Olympische Spelen van Peking. 
Evenals Lomans laat hij weten genoeg te hebben van het topsportbestaan. 
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Natuurlijk, er is niets mooier dan olympisch judokampioen worden, zegt Mark Hui-
zinga, maar er is meer in het leven dan judo. ‘Ik kijk er echt naar uit om er klaar mee 
te zijn. Ik wil niet meer elke dag het geplande leven van een topsporter leiden. Het 
vaste ritme van trainen, eten, slapen, reizen komt me de keel uit. Nu het einde nadert, 
verlang ik er elke dag steeds meer naar.’ (Het Parool, 14-4-08)

Het idee van wat werkelijk waardevol is, is aan verandering onderhevig. Zaken die voor-
heen op de eerste plek kwamen, worden niet langer als het allerbelangrijkst beoordeeld. 
De sporter krijgt behoeft e zijn prioriteiten anders te stellen. Het verhaal van soft balster 
Daisy de Peinder illustreert dit.

‘Het spelletje is toch mijn leven geweest. Nu ik ouder word, merk ik dat er meer is 
dan softbal. Het gaat toch aan je vreten. Met mijn sociale leven zit het echt wel goed, 
maar na twaalf jaar staat softbal niet meer op de eerste plaats. Ik wil naar feestjes en 
verjaardagen. Mijn werk en mijn sociale leven gaan straks voor softbal.’ (NRC Handels-
blad, 28-7-08)

Hiermee besluit ik mijn verkenning van topsport als bron van zingeving. Om de Olym-
pus de rug toe te keren als men in de ban van deze godenberg is geweest, is niet voor 
iedereen een gemakkelijke opgave. Gelukkig blijkt er meer te bestaan.

Huizinga heeft lange tijd gedacht dat het leven maakbaar is. Hij is goed geweest in 
het creëren van succes. In het judo, bij defensie, zijn eigen website, het vissen: als hij 
maar zijn best deed en structuur aanbracht, dan kwam het wel voor elkaar. ‘Ik dacht 
dat als je je doel haalt, je het dan goed doet. Maar er is meer. Je kunt ook een mooi 
mens worden zonder succesvol te zijn. …Angst dat zijn zoektocht vruchteloos zal 
zijn en dat hij nimmer de antwoorden op zijn vragen vindt, kent hij niet. ‘Het is goed 
je bescheiden op te stellen. Er is meer dan één waarheid’. (De Volkskrant, 14-8-08)

Met het beëindigen van zijn topsportcarrière neemt de sporter afscheid van een zaak die 
zijn leven heeft  bepaald en die voor hem van grote waarde is geweest. Hij gaat op zoek 
naar andere zaken die vervulling geven en het waard zijn om naar te leven. De reis gaat 
verder, al zal de Olympus hem misschien nooit helemaal loslaten.
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8Een visie op topsport en 
geestelijke begeleiding
In dit onderzoek heb ik een antwoord gegeven op de vraag welke zin de topsporter ont-
leent aan de beoefening van topsport. In de voorgaande hoofdstukken is naar voren ge-
komen op welke manieren topsport een bron van zin kan vormen. Daarnaast kwam 
aan de orde dat met topsportbeoefening feiten en situaties gegeven zijn waarbij de zin-
geving onder druk kan komen te staan. Net als ieder mens staat de sporter voor de taak 
zin aan zijn leven te geven; ik ben van mening dat ten aanzien van de begeleiding van 
het zingevingsproces een taak voor de geestelijk begeleider is weggelegd. Ik ben van 
mening dat de geestelijke begeleiding, met haar specifi eke invalshoek, een vruchtbare 
aanvulling kan vormen op de vormen van mentale begeleiding die reeds gangbaar zijn. 
In dit hoofdstuk ga ik in op de betekenis die geestelijke begeleiding kan hebben binnen 
het domein van topsport. Om deze betekenis te kunnen beschrijven, schets ik eerst een 
beeld van de soort begeleiding waar het hier om gaat.

In de sportwereld wordt hoe langer hoe meer erkend dat het mentale functioneren van 
atleten van cruciaal belang is. Om topprestaties te leveren dient de sporter niet alleen 
in fysiek, maar ook in mentaal opzicht in optimale vorm te verkeren. Voor het bereiken 
van de gewenste mentale toestand kan een beroep worden gedaan op een sportpsycho-
loog, of met een ander woord, een mentaal begeleider. Deze staat niet alleen de sporter 
zelf, maar zo nodig ook personen in diens directe omgeving bij, zoals de coach en ou-
ders. De Nederlandse sportpsycholoog Rico Schuijers: ‘Er zijn nu eenmaal twee dingen 
nodig om goed te presteren. Het ene is het lichamelijke: de techniek, inhoud en kracht. 
Maar de uiteindelijke uitvoering hangt af van de mentale voorbereiding en de geestelijke 
toestand tijdens de wedstrijd’ (De Volkskrant, 23-8-08).
 Waarom zou naast de psychologische begeleiding nog een andere vorm van bege-
leiding gewenst kunnen zijn? Het antwoord op deze vraag begint met de constatering 
dat een sportpsycholoog op een ander terrein werkzaam is dan een geestelijk begeleider. 
Mooren maakt een onderscheid tussen het psychisch of mentaal functioneren en geeste-
lijk functioneren. Het psychische slaat op ‘hetgeen er in ons gebeurt bij het waarnemen, 
voorstellen, denken, kennen, voelen, streven, willen en andere functies’ (Ten Have, in 
Mooren 1989, p. 57). Tot deze psychische functies kunnen eveneens het gedrag in het al-
gemeen en het handelen in het bijzonder gerekend kunnen worden. De psychische func-
ties stellen het individu in staat zich naar zijn leefmilieu te voegen en zijn leven en leef-
milieu vorm te geven. De psychische functies zijn te zien als vermogens (Mooren 1989, 
p. 57). De sportpsycholoog is primair gericht op dit psychische functioneren. Het is voor 
hem zaak om de sporter te ondersteunen in het optimaliseren van zijn mentale vermo-
gen, teneinde de topprestatie te kunnen leveren. Schuijers zegt: ‘Mentale vaardigheden 
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zijn doelen stellen, ademhaling en ontspanningscontrole, visualiseren, focussen. Het laat-
ste is het trainen van gedachten. De gedachte van ‘ik moet winnen’, die verlamt. Je moet 
daar niet aan denken, je moet ergens anders aan denken’ (De Volkskrant, 23-8-08).
 Geestelijke begeleiding heeft  betrekking op de ondersteuning van mensen in hun 
zingevingsproces. Mooren gebruikt voor de aanduiding van deze gerichtheid ook wel 
de term ‘geestelijk functioneren’. Een geestelijk begeleider ‘richt zich op het begeleiden 
van mensen met levensvragen en –problemen, welke worden benaderd vanuit en ge-
plaatst in de levensbeschouwelijke kaders van cliënt en begeleider, en welke worden be-
sproken met een gerichtheid op het ondersteunen en bevorderen van het geestelijk func-
tioneren van de cliënt’ (idem, p. 65-66). Geestelijk functioneren kan worden opgevat als 
een proces van situering en oriëntatie. ‘Dat hangt samen met het feit dat plaats, richting, 
beweging en houding behoren tot de basismetaforen waarin we onze zingeving uitdruk-
ken. …Dit proces van situering en oriëntatie, en van beschouwing en beleving, kenmerkt 
zich door een streven naar een zo groot mogelijke samenhang als nodig van ervaringen, 
waarnemingen, waarderingen, herinneringen, gedachten, gedragingen etc’ (idem, p. 64). 
Het geestelijk functioneren heeft  dus betrekking op het geven van zin, waarbij de per-
soon als geheel in het geding is. De geestelijk begeleider beoogt mensen te helpen in het 
vinden van een samenhangend geheel van antwoorden op levensvragen. Het gaat erom 
mensen te ondersteunen in het betekenis geven aan zaken in het leven en het leven zelf. 
Deze vorm van begeleiding staat niet zozeer in het teken van de topprestatie, maar in 
het teken van het gehele levensverhaal van de persoon. 

De topsporter komt niet alleen te staan voor het probleem van het optimale psychische 
functioneren gericht op een optimale prestatie. Hij of zij komt te staan voor vragen die 
ieder mens tegen komt, alleen nu in relatie tot de specifi eke bezigheden en levensloop 
die hoort bij topsport. Vragen naar de betekenis van de sport in het leven van de sporter, 
naar levensperspectieven en naar waarden en normen die in het geding zijn, naar wat 
voor mens de sporter wil zijn, naar wat precies het sporten zo de moeite waard maakt. 
Daarom kan geestelijke begeleiding een vruchtbare aanvulling zijn op de mentale be-
geleiding waar de topsporter nu al een beroep op kan doen. Ik geef enkele voorbeel-
den. Als basis voor de voorbeelden dient een groot gedeelte van een artikel uit De Volks-
krant.

‘Gelukkig dat er nog steeds mensen zijn … die topsport kunnen relativeren. Dat lijkt 
me gezond’, zegt Agnes Elling, senior onderzoeker bij het W.J.H. Mulier Instituut in 
Den Bosch. ‘Ex-topsporters komen vrijwel allemaal goed terecht, maar ook bekend 
is dat veel topsporters meer dan leeftijdgenoten moeite hebben de stap naar het 
nieuwe leven te maken. Er is sprake van een lichte rouwverwerking. Het is altijd zo 
geweest dat topsport off ers vraagt. Maar dan was het wel de keuze van de sporter 
zelf. Nu is er sprake van een topsportregime, waarbij ook de vereniging, de bond en 
de grote druk van de samenleving veel invloed hebben. Het is moeilijk te bepalen 
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of de keuze voor topsport, zeker bij jonge kinderen, een eigen keuze is. Het is vaak 
een langzaam proces, dat zo geleidelijk gaat dat sporters zich achteraf soms zelf ook 
afvragen of topsport echt hun eigen keuze was. Het begint met talent. Maar als je 
op kunde en kwaliteit wordt erkend en geprezen, is dat prettig en tegelijkertijd een 
stimulans door te gaan. Er is een tijd geweest dat je directe omgeving je voor gek 
verklaarde als je voor topsport koos, nu maakt je omgeving je gek.’
 Elling noemt de huidige topsport een veeleisend instituut, waarin duidelijk con-
cessies worden gevraagd bij scholing, studie en in het sociale leven. Bovendien is 
er sprake van een beperkte houdbaarheid. ‘Ex-topsporters krijgen te maken met 
een vorm van pensionering op relatief jonge leeftijd.’ Voorafgaand aan de Olympi-
sche Spelen in Peking verrichtte de Bossche wetenschapper in samenwerking met 
NOC*NSF onderzoek onder oud-topsporters, van wie meer dan een derde ooit een 
positie in de topdrie bij een WK of de Olympische Spelen bereikte. Bijna de helft van 
de voormalige topsporters zegt dat hun sportambities invloed hebben gehad op 
hun studie. ‘Ze kozen vanwege de sport bewust studie-uitstel, een lager opleidings-
niveau of een specifi eke studiestad’, zegt Elling. 
…’Oud-topsporters zijn tevreden met hun werk (87%) en hun nieuwe leven (93%). Ze 
missen niettemin de passie voor sport en beschouwen hun topsportloopbaan als ‘de 
mooiste tijd van hun leven’. … Ex-topsporters beëindigden hun loopbaan om diver-
se redenen: blessures, niet meer geselecteerd worden of omdat er brood op de plank 
moet komen. De helft van de topsporters die stopte, ervoer het nieuwe leven niet als 
een moeilijke periode, een derde zegt moeite te hebben gehad met het vinden van 
nieuwe doelen. Het probleem van het zogenoemde zwarte gat wordt volgens mij 
over- en onderschat. Er is ook een helft die het wél moeilijk heeft gehad maatschap-
pelijk aansluiting te vinden. Bovendien weten we niet hoe het de afvallers is vergaan.’ 
Concluderend zegt Agnes Elling: ‘Topsporters leven met de kansen van het moment, 
hun focus is volledig op trainen en op wedstrijden gericht. Alles moet daarvoor wij-
ken. Topsport is niet slecht, integendeel, maar we moeten ons wel bewust blijven van 
de risico’s. De vraag naar steeds meer medailles, betekent steeds meer vroege afval-
lers. Nog meer van de atleten eisen, betekent nog meer off ers.’ (De Volkskrant, 4-9-08)

Een aantal elementen uit het artikel kwam al naar voren in de voorgaande hoofdstuk-
ken. Het maken van keuzes, de invloeden en druk vanuit de omgeving, de off ers die 
gebracht moeten worden, het hebben van ambitie, de vereiste focus, de ervaring ergens 
goed in te zijn, de doelgerichtheid, de specifi eke levenswijze, de loopbaanbeëindiging; 
het zijn stuk voor stuk elementen die inherent zijn aan topsport. Te leven in het kader 
van topsport brengt op het gebied van zingeving en levensbeschouwing specifi eke vra-
gen, thema’s en problemen met zich mee. De keuze voor topsport brengt voor sommige 
sporters de vragen met zich mee: wat wil ik eigenlijk bereiken? Hoe moet ik leven in het 
teken van mijn doel? Wat betekent het voor me om in het teken van mijn sport al die an-
dere dingen te moeten laten? Het zijn enkele voorbeelden van vragen die sporters bezig 
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kunnen houden. Het is in de geestelijke begeleiding niet de bedoeling dat de begeleider 
de antwoorden heeft  op deze vragen. Veeleer gaat het erom de topsporter als een per-
soon te benaderen voor wie levensvragen spelen die opgeroepen worden in het domein 
van topsport. Daar waar een persoon vastloopt in het geven van betekenis aan zijn situ-
atie, kan refl ectie op het eigen leven en actuele situatie gewenst zijn.
 Zo ook kunnen vragen ontstaan rond de zin van winst en verlies. Wat is er nu eigen-
lijk zo belangrijk aan om wereldkampioen te zijn? Wat is er nu nog van waarde, nu ik 
heb bereikt wat ik wilde bereiken? Wat betekent het voor me dat we als team jarenlang 
geïnvesteerd hebben om de Olympische Spelen te halen, maar dat het niet gelukt is om 
ons te kwalifi ceren? Guus van Holland is van mening dat de geestelijke gesteldheid van 
de sporter meer aandacht moet krijgen; hij wijst onder andere op de omgang met verlies. 
‘Verliezers zijn lastig en verstoren ons comfortabele leven. Met winnaars kun je feestvie-
ren, met verliezers moet je huilen. Het zou sociaal zijn wanneer straks bij thuiskomst niet 
alleen de medaillewinnaars worden gehuldigd maar alle deelnemers, dus ook de verlie-
zers, de geblesseerden, ziek geworden sporters en net-niet-winnaars. Ook zij hebben hun 
uiterste best gedaan. Leren kun je van verliezen, misschien wel meer dan van winnen. In 
boeddhistische termen: een nederlaag is een moment van bezinning’ (NRC Handelsblad, 
23-8-08). Winst- en verliessituaties zijn veelbetekenend voor topsporters. Ik sluit aan bij 
Van Holland waar hij zegt dat verlies gelegenheid is tot bezinning. Het verwijst naar het 
proces van evaluatie en oriëntatie. 
 Een andere situatie waarin zingevingskwesties gelegen kunnen zijn, is de beëindiging 
van de loopbaan. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat met het afscheid nemen 
van de top een proces van heroriëntatie gepaard gaat. Aan de orde is gekomen dat de 
verlieservaring een grote rol kan spelen in dit proces. De sporter moet bijvoorbeeld zijn 
oude vertrouwde levenswijze, perspectief en identiteit loslaten. In bovenstaand artikel 
uit De Volkskrant wordt gesteld dat er sprake is van rouwverwerking als de sporter zijn 
topsportleven achter zich laat. Wat het betekent om de toegeëigende manier van leven 
op te moeten geven en om niet meer primair als topsporter aangesproken te worden, 
zijn thema’s die bij uitstek aan bod kunnen komen in een gesprek met een geestelijk be-
geleider. Het geven van een plek aan de oude identiteit en het oude levensperspectief is 
waar geestelijke begeleiding ondersteuning in kan bieden. Doordat topsport een kader 
verschaft  waarbinnen de dagelijkse dingen zin krijgen, is bij het beëindigen van de car-
rière de vraag naar zin prominent aanwezig. Immers, de sportieve topprestatie staat 
niet langer centraal, maar vragen rondom de eigen identiteit en de toekomst dienen zich 
aan. Wat wil ik nu met mijn leven? Wat betekende mijn topsportcarrière eigenlijk voor 
me? Wat vind ik nu waardevol? Het zijn vragen die aan de orde kunnen komen bij het 
beëindigen van de loopbaan. Geestelijke begeleiding biedt juist bij het zoeken naar van 
antwoorden de nodige ondersteuning.
 Het mentale welzijn van topsporters niet als hetzelfde als het geestelijk welzijn. In 
topsport is het noodzakelijk om het mentale functioneren te optimaliseren, wil de 
sporter de topprestatie kunnen leveren. Topsporters leven in het teken van hun sport-
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beoefening en dientengevolge worden zij vaak aangesproken op dit deel van hun iden-
titeit. Maar een topsporter meer is dan alleen een sporter: als mens komt hij vragen en 
thema’s op het gebied van zingeving en levensbeschouwing tegen. Het topsportdomein 
brengt daarbij specifi eke vragen en problemen op het gebied van betekenisgeving met 
zich mee. Het begeleiden van topsporters bij persoonlijke vragen en levenskwesties is 
van belang. Nogmaals Van Holland: ‘Hoewel ons wel berichtjes bereiken van sporters 
die ‘er’ aan ten onder zijn gegaan, reïntegratieproblemen hebben, moeten afk icken van 
doping en leefritmes, en last hebben van versleten spieren en gewrichten, overbelaste en 
beschadigde organen, mentale stoornissen met aanverwante eetstoornissen, geen zin in 
seks, geen zin in alles, gebrek aan opwinding, doet dat er in sportland niet toe. Of min-
derjarige turnsters die plotseling afh aken, tot teleurstelling van familie, coaches en spon-
sors. Wielrenners die zich al op jonge leeft ijd drogeren en later nog jaren zoeken naar een 
menselijker leven. Is er nog aandacht voor?’ (NRC Handelsblad, 23-8-08). Ik weet niet 
of de genoemde zaken er in sportland niet toe doen, zoals Van Holland schrijft . Maar 
geestelijke begeleiding is in ieder geval vanwege haar specifi eke gerichtheid bij uitstek 
geschikt om aandacht te schenken aan de betekenis die bovengenoemde en andere aan 
topsport gerelateerde zaken voor een persoon hebben.
 Ik pleit ervoor dat in de wereld van de topsport meer aandacht komt voor de beteke-
nis van topsport voor de betrokkene. Specifi ek de vragen en problemen die rond zin-
geving kunnen spelen, verdienen professionele begeleiding. Hier biedt geestelijke bege-
leiding een aanvulling op de psychologische begeleiding van de sporter. Nogmaals, de 
twee soorten van begeleiding zijn niet tot elkaar te herleiden. Ik opper hier dan ook niet 
het idee om de ene soort de ander te laten overnemen. Eerder zie ik mogelijkheden tot 
een samenwerking tussen de sportpsycholoog en de geestelijk begeleider. Ik verwacht 
dat deze samenwerking zowel het mentale als het geestelijk welzijn van de sporter ten 
goede komt. En het welzijn van de persoon als topsporter en als mens, dat is waar het 
om gaat. 
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Welke zin ontleent een topsporter aan de beoefening van topsport? Op die vraag heb 
ik een antwoord willen geven in deze studie. Ik kom nu tot de conclusies en ik geef een 
samenvatting van de belangrijkste noties uit dit onderzoek.

Topsport is benaderd als een specifi eke vorm van sportbeoefening waarvoor de gericht-
heid op de maximale prestatie kenmerkend is. Een topsporter vormt zich een houding 
naar zijn sportbeoefening en hij stemt zijn levensstijl er op af. Een topsportcarrière heb 
ik beschouwd als een proces: iedere loopbaan ontwikkelt zich in de loop van de tijd, 
waarbij vast staat dat het bedrijven van sport overgaat in topsport, dat de carrière een 
verloop heeft  en dat de loopbaan vroeg of laat beëindigd wordt. Voor de verkenning van 
zingeving in de topsportbeoefening heb ik van twee visies gebruik gemaakt. Roy Bau-
meister presenteert een functionele benadering van zingeving. Mensen hebben behoef-
te aan zingeving in hun leven en zij proberen op verschillende manieren hun behoeft en 
aan zin te vervullen, aldus de cognitief psycholoog. De fi losoof Charles Taylor presen-
teert een perspectief op zingeving vanuit een morele ontologie. Mensen zullen het leven 
als zinvol ervaren als ze leven in overeenkomst met wat ze als waardevol beoordelen. In 
deel II van deze studie zijn beide perspectieven in verband gebracht met de zin die een 
topsporter ontleent aan zijn sport. De metafoor van de godenberg heb ik ingezet om 
structuur te geven aan de verkenning van zingeving in topsport. 

In het proces van oriëntatie is naar voren gekomen dat sporters streven naar het behalen 
van de absolute top. In de metafoor heb ik de oriëntatie als het dromen van de goden-
berg benoemd. De topsporter is erop uit sportieve progressie te boeken en een toppres-
tatie te leveren. Sporters zijn sterk gemotiveerd: het doet hen bewegen richting het doel 
dat zij voor ogen houden. Sporters maken gebruik van verbeelding wanneer zij zich een 
voorstelling maken van hun doel en de weg die naar hun doel leidt. Geconcludeerd kan 
worden dat topsporters van een sterke doelgerichtheid getuigen. Het streven naar de 
voorgestelde doelen veronderstelt toewijding ten aanzien van wat men wil bereiken. 
Een topsporter voelt zich in hoge mate betrokken op zijn sport. Hij weet zich verbonden 
met datgene waar hij in gelooft . In metaforische zin is hij in de ban van de Olympus.

Als een sporter in de ban van de Olympus is, maakt hij stappen op weg naar de top. Hij 
brengt zijn streven in de praktijk. Het handelingsproces, het deel van het topsportpro-
ces dat ik het beklimmen van de godenberg heb genoemd, vormt een substantieel deel 
van de sportcarrière. Topsporters leven in het kader van de sportbeoefening. De levens-
stijl die sporters zich aanmeten is gericht op het optimaliseren van de vorm, zodat uit-
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eindelijk de topprestatie geleverd kan worden. De topsportpraktijk bestaat uit het zoe-
ken naar de optimale balans in training en rust, voeding, spanning en ontspanning en 
andere omstandigheden. Te leven in het kader van topsport betekent dat de sporter een 
sterke focus aan de dag dient te leggen. Hij moet zichzelf controle opleggen in het kader 
van de doelen die hij nastreeft . Situaties, feiten en elementen in het dagelijkse leven heb-
ben betekenis in het kader van een hogere zin. Voor een sporter heeft  het zich onthou-
den van aantrekkelijke dingen en het aangaan van minder aantrekkelijke dingen zin in 
het kader van het bereiken van de hogere doelen. Te concluderen valt dat een topsporter 
van het dagelijks niveau tot op levensbeschouwelijk niveau zin kan ontlenen aan top-
sport. Topsport kan een zingevingskader verschaff en waarbinnen het leven betekenis 
krijgt. 
 Door het wegvallen van traditionele kaders is de mens op zoek naar bronnen die voor 
waarde zorgen. In de moderne tijd is het zelf een belangrijke waardebron geworden, 
aldus Baumeister. Ik zou willen concluderen dat het bedrijven van topsport tegemoet 
komt aan de behoeft e aan waarde. Topsporters getuigen van een idee over wat ultiem 
waardevol is; topsport vormt een hyperwaarde. Ik concludeer dat een topsporter sterk 
evalueert. Hij verkiest het bedrijven van topsport boven andere zaken en hij richt zijn 
leven daar naar in. Door te leven naar zijn waardekader, draagt hij uit wat hij werkelijk 
belangrijk vindt en ik concludeer dat topsporters op dit punt getuigen van authentici-
teit. Taylor beschouwt authenticiteit als het zich dialogisch verhouden tot de omgeving 
vanuit de eigen waarden. Het beoefenen van sport op topniveau is een vorm van zelfex-
pressie. De topsporter is te beschouwen als een belichamer van waarden. Doordat hij 
waarden representeert, kan hij in de rol van voorbeeldfi guur betekenis hebben voor an-
deren.

Het derde gedeelte in de verkenning van zingeving in topsport betreft  de doeltreff end-
heid in de loopbaan. In de metafoor van de godenberg vertoeft  hij tussen de goden. Voor 
het proces van zingeving heb ik onderscheid gemaakt tussen het behalen van de maxi-
male prestatie en het leveren van de optimale prestatie. 
 Als een sporter het hoogst haalbare heeft  bereikt, heeft  hij datgene waar hij steeds 
naar gestreefd heeft  en wat hij als ultiem waardevol beoordeelt, bereikt. De droom van 
de top is werkelijkheid geworden. De ervaring de absolute beste te zijn en de droom 
waar te maken, geeft  sporters in veel gevallen vervulling. Het gevoel van voldoening 
houdt echter wel verband met de standaarden die een persoon hanteert; daarmee wordt 
benadrukt dat de zinervaring subjectief is.
 Door de maximale prestatie te leveren kan de sporter ervaren bekwaam te zijn en 
controle te hebben over wat hij doet. De beste zijn en winnen van alle anderen kan een 
gevoel van eigenwaarde oproepen en bijdragen aan een positief zelfb eeld. Het gevoel 
kundig te zijn kan in verband staan met het gevoel van eigenwaarde. Wanneer het hem 
gaat om het winnen van anderen en het laten zien dat hij de beste is, kan hij zin ervaren, 
maar het is niet gezegd dat hij daarmee voldoening heeft  gehaald uit het sporten zelf. 
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Topsporters kunnen zin ontlenen aan belangen buiten de sportbeoefening zelf. Een top-
sporter kan weliswaar zin ontlenen aan zijn sportbeoefening zonder plezier in het spel 
zelf te hebben, maar de kans is aanwezig dat hij dan zijn oorspronkelijke zin verloren is. 
 Het behalen van het allerhoogste niveau kan voor een topsporter betekenen dat hij 
een godenstatus toegedicht krijgt. Hij wordt geprezen om zijn prestaties en er worden 
soms bovenmenselijke trekken aan hem toegekend, al blijft  hij ook gewoon menselijk. 
Gevierde sporters representeren belangrijke waarden en fungeren dikwijls als rolmo-
del. De sporter dient zich te verhouden tot een dergelijke positie. Om aan de top te blij-
ven moet hij in staat zijn zich te blijven richten op het leveren van de topprestatie. 
 Als een topsporter optimaal presteert, heeft  hij zijn potentieel geactualiseerd. Wan-
neer een topsporter het gevoel heeft  dat hij zijn eigen mogelijkheden volledig benut 
heeft , treedt een ervaring van voldoening op. Groeien in sportief opzicht draagt bij aan 
de verwezenlijking van het zelf. De eigen sportieve mogelijkheden proberen te benutten 
kan als zinvol worden ervaren, is mijn conclusie. In die zin draait het om de voldoening 
in het functioneren zelf, wat zowel een geestelijke als een lichamelijke component bevat.
 Wanneer de topsporter optimaal presteert, kan hij de ervaring hebben dat hij boven 
zichzelf uitstijgt. Niet alleen tast hij aan de grenzen van zijn mogelijkheden, ook kan hij 
ervaren dat de prestatie als vanzelf gaat, dat hij los van zichzelf komt. Topsport biedt 
toegang tot een hogere werkelijkheid. In dit opzicht komt topsport evenals religie tege-
moet aan de menselijke behoeft e aan zelfoverstijging. 

De verkenning van topsport als bron van zin is beëindigd met het proces van heroriën-
tatie, het vierde deel. Als sporters hun doel hebben bereikt, zullen zij nieuwe perspec-
tieven moeten vinden. De topsporter evalueert waar hij staat en bepaalt van daaruit op-
nieuw zijn richting. 
Het proces van heroriëntatie is aan de orde wanneer de topsportcarrière beëindigd 
wordt. In de metafoor heb ik gesproken van het afdalen van de godenberg. Wanneer 
de loopbaan beëindigd wordt, bepaalt de sporter opnieuw wat hij waardevol vindt. Er 
treedt verschuiving op in zijn referentiekader en hij gaat andere prioriteiten stellen. Tay-
lor stelt dat ultieme waarden niet vast staan, maar veranderlijk zijn. Wat een persoon 
als ultiem waardevol beoordeelt, ligt niet vast, maar houdt een positiebepaling in welke 
steeds opnieuw geactualiseerd dient te worden. Zo gezien kan datgene wat een topspor-
ter als het hoogste goed beschouwt, veranderen in de loop van de tijd.
 Wie ik ben is waar ik sta: identiteit wordt bepaald op basis van wat een persoon als 
waardevol beoordeelt, aldus Taylor. Aan deze aanname verbind ik de conclusie dat top-
sport in belangrijke mate identiteit verschaft  aan zijn beoefenaar. Topsporters hebben 
een idee van wie zij zijn, daar zij een idee hebben van wat er werkelijk toe doet voor hen. 
Het streven naar zelfverbetering met als doel de maximale prestatie en het leven dat 
naar dit ideaal ingericht wordt, bepaalt in belangrijke mate hoe een persoon zichzelf 
ziet en hoe hij door anderen gezien wordt.
 Wanneer afscheid wordt genomen van de loopbaan, wordt ook van een belangrijk 
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deel van de identiteit afscheid genomen. Niet alleen de identiteit moet voor een deel los-
gelaten worden, ook in andere opzichten brengt het stoppen met topsportbeoefening 
verlies met zich mee. In het kader van de zinervaring is het bepalend hoe een sporter 
zich daartoe verhoudt. Nadat het topsportleven vaarwel is gezegd, kan het zijn dat spor-
ters doelloosheid ervaren en geen idee hebben van wat er voor hen verder nog werkelijk 
toe doet. Het zingevingskader dat de sporter aan zijn sportbeoefening ontleende, valt 
weg. Het is zaak voor de sporter om zich opnieuw te oriënteren door te bepalen wat voor 
hem nastrevenswaardig of vervullend is in zijn leven.
 
Tot zover de conclusies die in mijn optiek te formuleren zijn naar aanleiding van dit 
onderzoek. Ik wil nu enkele algemene conclusies trekken met betrekking tot de zin die 
een sporter aan het bedrijven van sport op topniveau ontleend. In zijn theorie beschreef 
Baumeister dat de menselijke behoeft e aan zin in vier domeinen is weer te geven: de be-
hoeft e aan doelgerichtheid (purpose), waarde (value), controle (effi  cacy) en eigenwaarde 
(self-worth). Als alle vier de behoeft en vervuld zijn, is de kans groot dat een persoon 
zijn leven als zinvol zal ervaren, aldus Baumeister. Op basis van deze studie kan ik con-
cluderen dat topsport voor mensen de gelegenheid biedt om alle vier de zinbehoeft en 
te bevredigen. In de topsportbeoefening is doelgerichtheid ten allen tijde aanwezig en 
ook controle is inherent aan het leven dat een sporter heeft . Op verschillende plaatsen 
in deze studie is naar voren gekomen dat waarde en ook eigenwaarde aan topsport ont-
leend kunnen worden. Vervulling blijkt op vele manieren ervaren te worden. Ik kan 
concluderen dat topsport op talloze manieren een bron van zin vormt.
 Hoe dichter een persoon benadert wat hij als waardevol of vervullend beschouwd, 
hoe groter de kans dat hij zijn leven als zinvol beoordeelt, is de visie van Taylor. Top-
sporters hebben een idee van wat ze als nastrevenswaardig zien, wat voor hen ultiem 
waardevol is. Zij streven naar het maximaal haalbare in hun sport, ze willen excelleren 
in datgene wat zij graag doen en daartoe stemmen zij hun leven af.
 Aan topsportbeoefening kan op vele manieren zin worden ontleend, maar de beteke-
nisgeving kan in het kader van topsport ook onder druk komen te staan. Mijn conclusie 
is dat het zingevingsproces van topsporters de aandacht verdient. In de begeleiding van 
dit zingevingsproces zie ik een taak voor de geestelijk begeleider.
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