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Succes
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Succes. We zeggen het vaak als slotzin bij het
afscheid nemen. Het klinkt goed, al spreken we
dit te vaak gedachteloos uit. De wedstrijdroeier
hoort deze wens niet alleen graag, nog liever
beleeft hij het.
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Voor wat en tegen welke prijs? Wat bepaalt het
succes? Hoe hoger de prestatie, hoe hoger het
effect van het succes, denkt menigeen. Eindigen
in roem: voor je gevoel van geluk, voor de kick,
voor het ‘ik’ dat gezien wil worden. Voor de
persoon zelf, voor zijn familie en vrienden, voor
de woonplaats, voor het land, voor de wereld.
Hoe hoog leg je de lat?

jaar schrijft zij een column
in ROEIEN.
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“Af en toe een wedstrijd binnen 100 kilometer
reisafstand, is voldoende”, sprak een roeiploeg
van volwassenen relativerend. Zij vonden een
paar wedstrijden per jaar genoeg. Het kost je
immers een hele dag voor slechts kort roeien;
wat een behoorlijk tijdsbeslag is in een weekend.
Er moet nog zoveel meer gedaan worden in je
vrije tijd.
“Lekker veel starten”, vonden wat jeugdige
roeiers die nog aan de schoolbanken gekluisterd

zaten. “Doe je ervaring op en dan weet je waar je
voor traint. Persoonlijke records verbeteren en
als het even kan steeds dichter bij nummer 1
komen in de categorie en het veld waarin je start.
Ja, nummer 1 zijn is natuurlijk waar het echt om
gaat.”
“Ik ga voor een plak, liefst goud”, zeiden vele
olympische deelnemers. Dat zou de ultieme
beloning zijn voor jarenlange trainingen en afzien.
Slechts een klein deel krijgt dat voor elkaar.
We discussiëren heel wat af in het bedenken van
de juiste trainingsmethodes en het bepalen van de
juiste succesfactoren. En natuurlijk bestaan die
niet in absolute zin.
Ieder individu en iedere ploeg heeft zijn eigen
methode voor groei nodig. Het is de interactie
coach/groep die medebepalend voor het succes
is. Een synergie die ook buiten de trainingen
aanwezig is. Je bent elkaars voeding, wat ook
geldt voor de groep waarmee je onderling traint
en dat is misschien wel het onderliggende geheim
van sporters met succes.
Als je succesvolle sporters bekijkt valt op dat ze
niet alleen keihard getraind hebben, waarbij
zij zichzelf veel ontzagen, maar vooral ook de
blijdschap over de beleving van de sport zelf.
Individueel en met elkaar. Het proces is minstens
zo belangrijk als het resultaat. Zo valt het ook vol
te houden. De kick van de ‘flow’ die ontstaat in de
vloeiende beweging, is tenslotte extra voeding
voor de drive om door te gaan.
Bij het kijken naar de roeiers in Londen werd ik
heel blij van de wijze waarop een Australische
ongestuurde vier een van zijn eerste wedstrijden
roeide en met gemak won. Aan het eind van de rit
aan wedstrijden delfden ze echter het onderspit
en bleek de ‘ausdauer’ bij de Duitsers te liggen.
Maar de ‘flow’ die ik zag, blijft in mijn herinnering
hangen. Zo gelikt en ook ontspannen zag het
eruit; helemaal ‘ingetuned’ en prachtig om te
zien. Niks “oorlog”, waarin een zekere rauwheid
schuilt, zoals velen het wedstrijdgevoel beschrijven, maar zuivere schoonheid. En dat is, wat mij
betreft, goud waard. Verslavend voor de roeiers?
Ongetwijfeld, maar wel een verslaving die mag.

