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Inhoud

COLOFON

Wiezen en 

schaakboksen
Het is aan de VUB elk jaar begin oktober bij de eerste les sportmarketingcommunicatie van het acade-

miejaar weer hetzelfde gedonder: wat is er nu precies sport? Over de twee andere samenstellende delen 

‘marketing’ en ‘communicatie’ nooit ook maar enige discussie, maar over dat moeilijke concept genaamd 

‘sport’ daarentegen ...

Ze passeren tijdens de jaarlijkse discussie allemaal de revue langs het kritische en overtuigd sportminnen-

de studentenpubliek: biljarten, bowlen, petanque of de onvolprezen Britse variant bowls, darts, wipschie-

ten (liggende of staande wip), dammen, paardendressuur, dansen ...

Schieten? Dat hangt van het wapen af. Een ‘horizontale’ kruisboog niet, maar een gewone ‘verticale’ boog 

zeker weer wel, want olympisch indien er naar een ‘roos’ wordt gemikt. Jammer voor de liggende en 

staande wip, die niet. Ook op sommige pistolen plakt het etiket olympisch-en-dus-sport, andere pistolen 

mogen zich dan ook weer gediscrimineerd voelen. Met geweren kon je vroeger olympisch kampioen 

worden door levende duiven of zelfs levende herten (!) af te knallen, tegenwoordig enkel nog op levenlo-

ze doelen en ook maar alleen als je dat doet met bepaalde types wapens. Of je kan die meenemen als je 

gaat langlaufen, dan kun je er, als je het goed doet, mee naar Pyeongchang. Zeilen is uiteraard wel sport 

in een Laser Radial, maar natuurlijk weer niet met een cocktail in de hand aan boord van een duur zeiljacht 

romantisch dobberend langs de Griekse eilanden. Types zeilboten daartussen: ad hoc te bekijken.

Bridge: wel of geen sport? Wél volgens het programma van de 2018 Asian Games in Indonesië. Maar 

wat dan met het WK wiezen, dat een paar weken geleden in Zandhoven plaatsvond en waar zelfs een 

heuse o<ciële wereldranking voor bestaat? In het kielzog van de kaartdiscussie lanceerden de studenten 

PG Sportmanagement een Twitterpoll met de allerlaatste nieuwe munitie dienaangaande: “Volgens het 

Europese Hof van Justitie is bridgen geen sport. Wat denk jij over denksporten zoals schaken, bridgen ...?”

En uiteraard is er dan altijd wel een slimmerik die je in de discussie wil betrekken met een gevatte tweet: 

“Benieuwd wat @MarkoHeijl gaat stemmen”. Dat valt uiteraard onder het stemgeheim, de poll zelf eindig-

de op een 31%/69%-verdict: schaken en bij uitbreiding denksport is volgens de studenten PG Sportma-

nagement van de VUB géén sport. Wil het toeval nu net dat een paar dagen ervoor bij Twee tot de zesde 

macht (dat was ooit een televisiequiz) er een vraag was gesteld over het WK schaakboksen. Of schaken 

– aldus het cliché – de hardste sport op aarde is, daar valt over te redetwisten, over de edele pugilistiek 

oftewel bokssport valt dat niet. Daar hadden die 69% ‘Schaken is geen sport’-sportfundamentalisten niet 

van terug natuurlijk!

Ik maakte me een tiental edito’s geleden al eens druk over het feit dat gaming tegenwoordig ‘e-sports’ 

dient te worden genoemd. Want videospelletjes spelen is geen sport, aldus ondergetekende dinosaurus 

toen in tempore non suspecto. En daar sta je nu dan in je hemd: het IOC overweegt zeer ernstig om 

e-sports op de kalender voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te zetten. Ik kan nauwelijks wach-

ten tot de tickets on sale gaan.

 

Kiest u zelf maar wat u sport vindt. Op de laatste pagina van deze Sport & Strategie Vlaanderen: de ge-

schiedenis van de hengelsport.

MARKO HEIJL 

@MarkoHeijl
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