
 

“Kijk eens naar mijn borstkas”, zei er een trots en 
haalde zijn hemd omhoog. “Wordt al bijna een 
‘sixpack’. Eerst was het wel in een andere ‘shape’. 
Mijn vriendin vindt dit niet verkeerd.”  Zijn ogen 
glansden terwijl dit zei. “Ja, en een beetje de 
natuur helpen met wat speciale drankjes kan  
toch geen kwaad? En ons geheime wapen naar  
de coach (studente) is dat we haar iedere week  
uit lunchen nemen en dat we ons best doen en 
vooruit blijven gaan. Het moet voor iedereen leuk 
zijn, anders stopt zij misschien ermee. Je wilt 
winnen dus alles moet goed zijn.” 

“Een soort moderne omkoping?”, vroeg ik. 
“Nee, een prettige manier van teambuilding. Dit  
is toch voor iedereen relaxed?”

Het was voor het eerst dat ik zoiets hoorde. 
Nieuwe generaties die het anders doen? Het is 
niet meer vanzelfsprekend dat een coach onbaat
zuchtig klaar staat  voor zijn ploeg? 

Ook in de wereld van de werkende volwas
senen treft men toeters en bellen aan voor de 
zogenaamde groepscohesie. Een weekendje met 
de baas weg is geen uitzondering in de kringen 
waar nog stevig wordt verdiend. Anderen gaan 
een toontje lager zingen, noodgedwongen, omdat 
de sky allang de limit niet meer is. Ieder niveau 
heeft zijn eigen lokkertjes om het bij elkaar te 
houden.

 
Gelukkig kan je in de roeisport met pepmiddelen 
alleen de race niet winnen, want een goede tech

niek en teamgevoel dat 
leidt tot een prachtig 
‘ingetuned’ roeien, 
creëer je niet met wat 
je inneemt. De kracht 
maakt het wel af. 

Wellicht blijft de 
roeisport verschoond 
van verboden innames 
voor het lijf. Graag 
houd ik deze illusie 
nog even vast. Maar 
ook roeiers hebben  
een schaduwkant  
die hen op een dag 
vooruitsnelt.  
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Soms wil je het liever allemaal niet weten, omdat 
je roze bril in de blik naar buiten door alle nega-
tieve berichtgeving onherroepelijk steeds grijzer 
wordt. We leven in een tijd dat onze schaduw-
kant heel zichtbaar wordt. 

En hoe staat het met de schaduwkant van de 
roeisport? Behalen we zonder dubieuze pep
middelen onze prestaties? In de roeisport lijkt  
het vooralsnog wel mee te vallen.  

“Wat doen jullie om je prestaties optimaal te 
krijgen in de boot?”, vroeg ik laatst aan jonge 
wedstrijdroeiers. Volgde een hele opsomming van 
acties, die elementen van een terugkerend ritme 
vol discipline, vertoonden. Vaste tijden van 
opstaan, eten, sporten en slapen. Structuur dus, 
die voor de jongens aangenaam voelde. Iedere dag 
vroeg op de vereniging voor op de ergometer, een 
tijdstip dat menig student nog in zijn bed ligt.  
Daarna in de boot  voor oefening van de juiste 
techniek, omdat dat uiteindelijk de basis is voor 
winnen. Kracht en conditie  komen het meest uit 
de verf als je in staat bent op elkaar ingespeeld te 
roeien. Een pittige coach haalt eruit wat erin zit.

“En wat voor pillen en poeiers slikken jullie?”, 
vroeg ik hen. Tegenwoordig zijn er zoveel sport
drankjes  en eiwitbevorderende middelen dat  
de verleiding groot is om dat in ieder geval tot je 
te nemen. Aan doping denk je niet; dat is een 
brug te ver.
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