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V roeger, toen ik klein was, heb ik best fanatiek gegymd. Ritmische gymnastiek, 
met een bal, hoepel, knotsen of lint. Zo fanatiek, dat ik meedeed aan natio-
nale wedstrijden. En zelfs nog een blauwe maandag mocht meetrainen in de 

nationale ploeg, ter voorbereiding op internationale wedstrijden. Wat ik me uit die 
tijd – mijn tienertijd – herinner zijn, behalve veel gezelligheid, genieten van bewegen 
op mooie muziek en een gezonde spanning voor elke wedstrijd, toch ook vooral de 
nodige intriges en gedoe. Zoals de trainster uit de Randstad – ik woonde in Friesland 
– die het had over ‘dat brandhout uit het noorden’ ter betiteling van alle Friese 
turnsters. Of de ongelooflijke onrechtvaardigheid als de jury jouw gymnastiekoefe-
ning veel te laag waardeerde. Of de Roemeense trainster van de nationale ploeg, die 
uit onze jassen en tassen al ons snoepgoed stal, omdat ze vond dat wij slechts yoghurt 
en fruit mochten eten. En dat terwijl ze zelf tijdens de lunch van onze daglange 
training hamburgers en patat met mayonaise naar binnen zat te werken.

Sport, dat ís conflict, zo leerde ik op jonge leeftijd. Logisch ook, want het is een 
zogenoemd nulsomspel, aldus de speltheorie. De opbrengst heeft een constante 
waarde: als de ene speler wint, dan kunnen alle anderen alleen nog maar verliezen. 
Niks geen cocreatie, niks geen verdeling van de buit. Ooit waren er sportlieden die 
dat laatste wel probeerden: Jan van der Hoorn, Aard de Koning, Maus Wijnhout, 
Anton Verhoeven en Jeen Nauta – inderdaad, familie: mijn oom. In 1956 schaatsten 
zij een barre Elfstedentocht, met stevige vorst, een dicht wolkendek en heel slecht ijs. 
Ze vormden een kopgroep, die onderweg zoveel meemaakten, dat zij op het laatst 
niet meer tegen elkaar wilden vechten. Ter hoogte van Vrouwbuurstermolen sloten 
zij een pact, om samen, arm in arm, over de finish te gaan. En zo geschiedde. Maar 
het publiek vond het niets, ontving hen met een lauw applaus. En ook het Elfsteden-
bestuur was not amused, de ‘win-winnaars’ werden gediskwalificeerd. Sport is en blijft 
conflict.

Tegenwoordig sport ik voornamelijk in mijn eentje. Hardlopen, spinnen, alles puur 
recreatief. Er valt van niemand te winnen, van niemand te verliezen. Dat is eigenlijk 
best een beetje saai. Hetgeen illustreert dat mensen tot op zekere hoogte floreren bij 
conflict. Conflicten zijn leuk, vooral de conflicten in de sport. We juichen als het 
Nederlandse voetbalteam op het WK met 5-1 van Spanje wint. En we huilen een 
beetje mee met een Braziliaanse voetballer die zijn tranen de vrije loop laat na 7-1 
verlies van Duitsland. Zoals Doekle Terpstra in dit nummer vertelt: sport is passie en 
emotie. Daarom is sport een en al ruzie en gedoe. En er wordt in de sport heel vaak 
op de man (m/v) in plaats van de bal gespeeld, zoals u in dit nummer over sport en 
conflict kunt lezen. Of het nu om volleyballen (lees het artikel van topvolleybalcoach 
Han Abbing), basketballen (lees de mediation van Richard Politiek), hockeyballen 
(lees het artikel van Marc Delissen, ex-tophockeyspeler), tafeltennisballen (Merijn de 
Bruin), of voetballen (Marcel van den Bunder) gaat, of zelfs om werkgeven in de 
sport (René van den Burg), alle artikelen laten zien dat sport met emotionele 
conflicten gepaard gaat. Misschien is sport daarom ook zo ontzettend leuk!

Aukje Nauta
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