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Eric the Eel
Herinnert u zich Eric Moussambani nog? Moussambani werd op de Olympische Spelen van Sydney 2000 wereldnieuws door als compleet onbekende zwemmer uit Equatoriaal-Guinea deel te
nemen aan de reeksen van de 100 meter vrije slag. Met een tijd van 1:52’72’’ deed hij er ongeveer
dubbel zo lang over als zijn tegenstanders, in een tijd die trager was dan het wereldrecord op de
200 meter vrije slag. Moussambani was pas acht maanden voor zijn olympische passage beginnen zwemmen en had bovendien nog nooit eerder een 50-meter zwembad van dichtbij gezien.
Hij hield er de bijnaam Eric the Eel (‘Eric de Aal’), een status als veelgestelde vraag bij sportquizzen
en een cultstatuut als laughing stock aan over. Bekijk het zeker eens op Youtube. Ja ja, nog steeds
lachen geblazen!
Dat Moussambani uit een land komt, waar zwembaden – laat staan de versies met olympische
afmetingen - nogal schaars zijn en rondspetteren in open water om verschillende redenen geen
goed idee is, vergaten we in al ons leedvermaak en Westers superioriteitsgevoel graag even. Toen,
en we kunnen het nog steeds. Maar veel recht op lachen met de sportprestaties van anderen
hebben we nochtans niet, als we de analyse van Hans Vandeweghe over onze topsportstatus – of
eerder het gebrek daaraan – verderop in deze Sport & Strategie lezen. Het historisch dieptepunt
is bereikt. Althans, dat hopen we maar, voor we nog verder afglijden naar het topsportstatus van
Moussambani’s Equatoriaal-Guinea.
De redenen zijn al even bekend als uitgemolken: geld, mondialisering, infrastructuur, complexe
staatsstructuur en ga zo maar door. Maar misschien moeten we ons deze vraag ook wel eens durven stellen: vinden we met z’n allen – als beleidsmakers, als onderwijzend personeel, als ouders,
als doorsnee bevolking – sport simpelweg wel belangrijk genoeg? Vraag aan een Vlaming hoe
zijn vakantie is geweest, en het eerste antwoord zal steevast over de kwaliteit van het voedsel op
de vakantiebestemming gaan. Het oordeel over het buitenlands verblijf lijkt rechtstreeks evenredig te zijn met “lekker gegeten” of “niet te vreten”. Dagelijks worden we op televisie bestookt met
programma’s over hoe we goed kunnen leren koken, al te zelden over hoe we goed kunnen leren
bewegen. Over hoe we ons zouden moeten kleden, daar kan ene Jani ons urenlang mee boeien.
Boeren die op televisie op zoek gaan naar een eega houden ons wekenlang in de ban. Ook over
het liefdesleven van medemensen die om onduidelijke redenen ooit eens bekend zijn geworden,
kunnen we ons met z’n allen verschrikkelijk druk maken. Maar hebben we weer eens weinig of
niks gehaald op een internationaal sporttoernooi, ach... We dronken een glas, deden een plas en
alles bleef zoals het was: zo belangrijk is het toch niet in vergelijking met lekker eten, de juiste
kleding en de roddelrubriek! Dat heet: volksaard.
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Onze sportaandelen staan momenteel historisch laag. Een beleggerswijsheid zegt dat juist dat het
uitgelezen moment is voor investeerders (sponsors!) om in te stappen. Voor de overheid van haar
kant is het hét moment om extra (financiële, administratieve, communicatieve,...) zuurstof aan
onze sporteconomie te geven. Besparingen of niet, het is hoog tijd. Voordat – ondertussen heel
wat - meer sportontwikkelde landen zich straks om onze Vlaamse variant van Eric Moussambani
zitten te verkneukelen.
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