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Edito
E-sport?
Wat is sport? Het is al zeker een woord, dus lijkt de eerste logische stap een woordenboek. “Allerlei 
lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden”, lezen 
we bij van Dale. De Dikke heeft al duidelijk geen geweldig goed zicht op wat sport precies is, waarmee 
ik verder geen al te makkelijke clichés wil bevestigen.

In het Witboek Sport van de Europese Commissie moet je de essentie en afbakening van de term ‘sport’ 
gaan zoeken te midden van paginalang ambtelijk gepalaver vol groeiend sociaal en economisch ver-
schijnsel, erfgoed, maatschappelijke rol, lichaamsbeweging en regels. Het allemaal doorworstelen is 
een sport op zich, maar of je dan weet wat ‘sport’ nu precies is en wat niet, is weer wat anders.

De Vlaamse sporttakkenlijst bevat 54 sporttakken die zijn erkend als sport. Kitesurfen staat daar bijvoor-
beeld al niet op, ook Vlaanderen kan ons geen sluitend antwoord geven over wat er nu wel en wat niet 
‘sport’ mag worden genoemd.
 
Zo komen we er dus niet uit. Is dat erg? Nee. Andere fijne levensdomeinen als ‘liefde’ of ‘cultuur’ krijg je 
ook nooit sluitend in één definitie gebald. Tegen mijn studenten zeg ik altijd dat ze zelf mogen kiezen 
wat ze sport vinden. Vind je dansen sport? Prima hoor. Ballet en breakdance hebben er alle schijn van 
sport te zijn, andere dansvarianten als ‘nen trage’ of een polonaise dan weer iets minder. Maar goed: 
elk zijn sport, dansen is sport dus. Deze zomer besliste het IOC in volle verjongingsdrift op een congres 
in Maleisië frisbee te erkennen als sport. Ook prima, schijfje-werpen op het strand is voortaan officieel 
sport. Mijn moeder vindt bridgen sport. Je gaat je moeder toch niet tegenspreken? Bovendien staat 
bridge op het programma van de 2018 Asian Games in Indonesië. Bridge is dus ook sport. We zijn niet 
engdenkend of protectionistisch.

En dan lees je dit, bij het prima sportmarketingonderzoeksbureau Repucom nog wel: “E-sport is een van 
de snelst groeiende ‘sporten’ ter wereld.”

Verderop informatie over 145 miljoen fans, 465 miljoen dollar omzet, over hoe gerenommeerde 
sportsponsors als Coca-Cola, Red Bull en Nissan e-sport hebben geadopteerd en over de wereldkam-
pioenschappen in Seoel die 40.000 kijkers live en 27 miljoen kijkers via live streaming trokken. Enige 
verdere research leert dat de topspelers stinkend rijk worden en ook het dopingspook al in de e-sport is 
gesignaleerd. Zei er iemand doping? Ja, dan moet het wel sport zijn.

Of toch niet? Goed verdienende toppers heb je ook in de kunst of het zakenleven, regels zijn er ook in 
het verkeer, wereldkampioenschappen zijn er ook voor gecoiffeerde poedels, bij een beetje een rock-
concert loopt het stadion stampvol en bovendien zijn ze daar ook niet bepaald vies van doping. Maar 
daar zijn we het over eens: dat is allemaal géén sport. Om de eretitel ‘sport’ te mogen dragen zou er toch 
sprake van een minimale cardiovasculaire inspanning moeten zijn, die in je luie zetel met wat knopjes 
en joysticks niet gehaald wordt. Of met 52 speelkaarten. Sorry mama, bridge dus toch maar geen sport.

Ook in de eerste Extra Time van het nieuwe voetbalseizoen kwam het aan bod. De heren analisten 
wilden nog net niet zo ver gaan de videogame FIFA Football (lekkere merknaam trouwens in deze tij-
den) in het kielzog van Koning Voetbal ook tot sport te herdopen, maar nuttig om tactische zaken op te 
oefenen was het alvast wel. Maar de bal oppompen of krijtlijnen uitrijden is ook nuttig voor het voetbal, 
en dat is natuurlijk ook geen sport. Maar laten we vooral niemand op ideeën brengen.

Natuurlijk ben je met zo’n cardiovasculair argument een reactieve zeikerd, een zageventje en bovendien 
een azijnpisser. Niet mee met je tijd, ja hoor, dat ook. Allemaal waar, ik ontken het zelfs niet eens. Maar in 
deze Sport & Strategie Vlaanderen toch maar geen aandacht voor digitale spelletjes, wel voor volleybal, 
golf, schermen, wielersport, zeilen en meer sportief moois. E-sport is immers géén sport. Basta.
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