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Terug
Het kostte me deze keer weinig moeite om een onderwerp voor dit stukje te
bedenken. Ik kon er eenvoudigweg niet om heen: Tiger is terug! Als u dit leest,
is het al weer zo’n twee weken geleden dat hij voor de vijfde keer het groene
jasje mocht aantrekken. Maar grote kans dat het, vooral in de VS, nog steeds het
gesprek van de dag is.
Vrijwel iedereen kent zijn verhaal, dat hoeft hier niet herhaald te worden. Alsof
Zeus van de Olympus was gevallen en nu, na elf jaar ploeteren, opnieuw de top
heeft bereikt. Maar hij is wel wat veranderd, is niet langer onaantastbaar, heeft
menselijke trekjes gekregen. Dat maakt de mythe alleen maar mooier.
In hetzelfde weekeinde deed ook ‘onze’ Epke weer van zich spreken. Op 33-jarige
leeftijd turnde hij, inmiddels vader geworden, zijn beste rekstokoefening ooit en
werd hij voor de derde keer Europees kampioen. Hij heeft alles gewonnen wat er
te winnen valt, zou volgens gewone-mensen-logica kunnen stoppen, maar toch
gaat hij door. Uit liefde voor de sport, omdat hij voelt dat hij nog steeds beter kan
worden, de rekstok nog steeds beter leert begrijpen en daar zo enorm van geniet.
Menselijke trekjes had hij altijd al in overvloed, desondanks begint hij zo lang
zamerhand ook een mythische status te krijgen.
Twee iconen, ieder op hun geheel eigen wijze. Wat is sport toch mooi!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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