
W
anneer mijn
moedermijn
vader thee
aanbiedt,
gebeurt er
ietseigenaar-
digs. Even is

hij tevredenmethetaanbod,daarnais
het alsof hij zich ineens iets verschrik-
kelijks herinnert. En tot slot zegt hij:
‘Nee, laat maar. Die rare thee van jou
hoef ikniet.’
Hetverschrikkelijksdathemisover-

komen, is meermensen overkomen.
De afgelopen jaren is, zonder dat hen
ooit iets is gevraagd, hun leefwereld
drastisch veranderd. Het straatbeeld
kent steeds minder kruideniers en
steedsmeerkleinekoffiezaakjes,waar
menallesschenktbehalveouderwetse
doorloopkoffie. Broodheeft afgedaan
en is vervangen door speltcrackers.
Roken kan echt niet meer. Vergeten
groenteswordengehypet. Alle thee is
groen enheilzaam (‘raar’) geworden.
Halverwege de jaren negentig kreeg
mijnvadernogdeslappe lach toenhij
hoordevanhetbestaanvantofuennu
is hij − een rokende, niet-sportende
man die elke morgen zijn boterham
met ossenworstwil − in plaats vande
standaarddeuitzonderinggeworden.
De standaard heet de moderne

mens.Wie isdemodernemensenwat
wil hij? Demodernemens wil boven
allesgezondzijn. (Waarbijgezondook
een morele dimensie heeft: zuiver.)
Naarhetcredo: jebentwatjeeet,wilde
modernemens precieswetenwat hij
binnenkrijgt.Diekennisbiedtcontrole
of tenminste de kortstondige illusie
vancontrole.Demodernemensstreeft
in alles authenticiteit en natuurlijk-
heid na: geen plofkip maar een
scharreldier,geenslavenchocolamaar
rauwecacaorepen.Backtobasic(s) isde
meestgebezigdesamenvattende leus.
Dehealth-wereldwordtinstandgehou-
dendoorenkeledoortastende,media-
genieke leiders en talloze volgers, die
stiekem verlangen naar een broodje
bal, maar uiteindelijk toch edamame
(sojabonen) bestellen. Zo iemandben
ik.

Eenbegripdatnauwverwant is aan
gezond,alshet ijdelebroertjeervan, is
fit. Het is onduidelijk wat fit precies
betekent. Inminimalezinbetekentfit:
nietdik.Nietbuitenademnahetbelo-
penvaneentrap.Totzoverhetverband
met gezond. Maar fit betekent ook:
afgetraind, fysiek aantrekkelijk. Sinds
kortstaandetweekernwaardenvande
moderne health-mens tegenover
elkaar: fitennatuurlijk.Ofwel:aantrek-
kelijk tegenoverauthentiek.

Het afgelopen najaar heeft een
nieuwemanier van sporten inNeder-
land zijn intrede gedaan, het zoge-
naamdeelektrosporten:hetuitvoeren
vansportoefeningenondereenvrijwel

continuetoedieningvanelektronische
prikkels. De sportcentra die het elek-
trosporten aanbieden, zijn nog op
tweehandentetellen,maarditzalver-
moedelijk snel veranderen. In Duits-
landenZuid-Afrika isdezemaniervan
sporteneenwarerage: tienduizenden
mensen trainen nu met een elektro-
denkorset aan. De techniek is afkom-
stig uit de fysiotherapie,waar stroom
allangerwordttoegediendomspieren
plaatselijk te stimuleren. De Duitse
firmaMihaBodytecheeftdatprincipe
enkelejarengeledenovergezetnaarde
wereldvande fitness.

De Amsterdamse Bodytec Lounge,
demodernsteNederlandseaanbieder
van elektrosporten, zegt het fysieke
equivalent van drie uur sporten in
twintig minuten te kunnen aanbie-
den.Hetgaatomeenzogenaamde full
bodyworkout: alle grote spiergroepen
wordenaangesproken,90procentvan
de trainbare spierenwordt belast. In
eenwereldwaarin tijdmisschiennog
wel kostbaarder is dangeld, lijkt deze
belofte eenhemelsgeschenk.

Deloungeiseenstrakuitziendehal,
verlicht door industriële lampen. Er
hangt een lichtementholgeur. In het
middenvandehal: viermatjes en vier
rechtopstaande mengpanelen, de
zogenaamdebasisstations.Perleskun-
nen niet meer dan vier deelnemers
meedoen. Zij betalen, afhankelijk van
hetaantaldeelnemers, tussende 15en
20europersessie.Highlyexclusive,dus.
Ookweleens leuk. Opmijnhuissport-
school viel er onlangs een muis op
mijnhoofd, tijdenshet sporten.

Sceptischlees ikdefoldersdoor.Een

opvallende zin: ‘Een krachtig en atle-
tisch lichaam isniet alleenprettig om
naar te kijken, het staat anno nu ook
symbool voor succes.’ Afgezien vande
vraag of de (enigszins fascistoïde)
bewering klopt: een lichaamdat sym-
bool staat voor succes,wiewildatnou
niet en belangrijker: wie kanhet zich
permitterenomsceptischteblijvenen
deboot temissen?

Minimaalzestiensessiesendaniser
sprake van resultaat, zegtMarten, een
van de managers van de Bodytec
Lounge, die me aanbiedt om twee
maandengratistekomensporten.Het
resultaatwordtafgemetenaandriepij-
lers (die eigenlijk hetzelfde beteke-
nen): de opbouw van vetvrije
spiermassa, een vermindering van
lichaamsveteneeneffectieveenduur-
zamebody contouring.

Watdenk je ervan?, vraagthij. Ikwil
er niet komenuit te zien als een actie-
held, zeg ik aarzelend. Dat hoeft ook
niet,zegtMarten,maarjemoetonswel
een kans geven. Hij is overtuigend. Ik
vraagomeenpapiertje datmeergens
aan verplicht, voor ikme bedenk. De
krabbel is gezet. Tweemaanden zal ik
hier sporten,mijn ‘normale’ sportses-
sies (twee keer perweek)worden ver-
vangendoor ‘elektronische’. Ik laatme
bijeenanderesportschooldoorlichten
en zal dit na de laatste elektrosessie
herhalen, om de voor- of achteruit-
gangtemeten.Ondertussenzalikmijn
gebruikelijke eetpatroon aanhouden
en tussen de sessies door zal ik braaf
72uurrusten. (Ferventbodytec’erBeau
van ErvenDorens hield zich hier niet
aanenkanal tweemaandenzijn rech-
terarmnietstrekken. ‘Diespierleidtnu
zijneigen leven’, zegthij erover.)

AandeVrijeUniversiteitheeftmen
veel ervaringmet sportenmetbehulp
van elektrostimulatie. Dr. Jo deRuiter
(faculteitbewegingswetenschappen):
‘Demeestemensenvindenhetniet lek-
ker.Als jedespierenmaximaalwilaan-
spreken,zul jehetvoltageflinkmoeten
opdraaien.Dat isdusmaximaalonple-
zierig. Deweinigewetenschappelijke
studies duiden niet op spectaculaire
effectenbij gezondemensen. De gun-
stige resultatenbetreffen vooral inac-
tieve ouderen en patiënten, bijvoor-
beeld mensen met een dwarslaesie.
Voor die groepenkan elektrostimula-
tie een uitkomst zijn. Maar over het
algemeenben ik een voorstander van
vrijwillige contracties: zelf bewegen.
Zo’nelektrodenpakaantrekkenisveel
gedoe,het isduureninprincipezouje
dezelfde effectenmet vrijwillige con-
tractiesmoetenkunnenbereiken.’

En die tijdsclaim van drie uur in
twintigminuten?De Ruiter: ‘Daar ge-
loof ikweinigvan.Aandeanderekant:
schadelijk zal het ookniet zijn, omdat
de maximale spierkracht niet wordt
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DaanHeermavanVosskreeg (door
GezaWeisz) Bodytech aanbevolen: in

elektrodenpak3uurworkout in 20minuten
proppen.Hij probeerdehet tweemaanden.

Washet fitness?Of valsspelen?
Foto’s Io Cooman

Bij stormpraten over hetmeestbesproken
onderwerp: hetweer. ‘Mijn petje zegt:

windkracht 7.’

Tv-recensie

Lucht

W
eertje,niet?Zegdat.Dat vondenPhilip
Freriks enErwinKrolnouook.Dekrasse
knarrenvanhetNOS Journaalbegonnen

vooromroepMAXdinsdageen tweedereeksvan Lekker
weertje,waarinzij opnieuwreizenddoorNederland
hetmeestbesprokenonderwerpbespraken:hetweer.

‘In Lekkerweertjeonderzoektdit voormalige Journaal-
duode invloedvanhetweeroponsNederlanders’,
meldtdewebsite vandeprogrammamakers,maarna
deeersteafleveringkwamvooralde invloedvanhet
weeropde tweepresentatorenaanhet licht.Dieveran-
derdenspontaan inkleine schooljongensdieeen
spreekbeurtmoestenhouden.Het stormdenogal in
hunhoofden.

Toepasselijk themavandedagwas ‘Wind’.Daar lag
deZeelandbrug,hier reeddewitteCitroënSnoekvan
PhilipFreriks,het visuelehulpmiddel voorde ingehou-
denknipoogdiewekennenvandeVolkswagenbusjes
inBoer zoekt vrouwenBaardmannetjes.
‘Nederland,dat iswind’, sprakFreriks indevoice-

over. ‘Tegenwind, snijdendeoostenwind,westerstorm.
Kortom:we leven ineenwinderig landje.’

Nou.Grutjes.

Opeenkletsnatte januaridag, de regensloeg tegen
devoorruit, reedFreriksdoorWalcheren,waaropeen
duintopErwinKrolmeteengebreidmutsjeopdewind
stondtemetendiedoordegrijze luchtwoei. Krol: ‘De
meter zegt6,maarmijnpetje zegt 7,dat isofficieel

hardewind.’
KlasgenootPhilipbe-

greep ietsnietopdieduin-
top: ‘Daarbenedenvoelde
ikniets.Hoekandat?’
Krol: ‘Danzit je inde

luwte.’
Aha.
Zowerd je langzaamwij-

zer,naal eveneducatieve
uitstapjesdoorhetZeeuws
Museum,hetVOC-verle-
denenFrancisBeaufort, de
uitvindervandestorm.
OpnieuwbegreepFre-

riks ietsniet:nu, tweeuur later,washet ineensheel an-
derweerdandaarnet. Krol: ‘Nu isdewindweggevallen,
metheldere lucht. Volkomenanderweer.Dat isheelge-
bruikelijk inNederland.’

Opeenzeepier, temiddenvan ‘vijftig tintengrijs’ en
windkracht 7: ‘HeelHollands,hè?Zometeenga jenog
hetWilhelmuszingen.’

De tweeschooljongensverlekkerdenzichaaneen
voorbijvarendereddingssloepvandeKNRM(Freriks:
‘Een jongensdroomkomthieruit’), die Freriksuitde
zeegingreddenonderaanzwellendemuziekuit een
avonturenfilm.

Ookmochthetolijkeduo indeorkaanmachine, een
windtunnelwaarinzegingenprobereneen tentjeop te
zettenbijwindkracht 12.Hetbeeld liet zich raden.Krol
concludeerde: ‘Datwordtdusniks.Datwordtnooit
wat.’

Tijdvoordenabespreking, rechtstreeksgeleenduit
hetgenre reality-tv. Freriks: ‘Watgebeurdeernoueigen-
lijk?’

Krol: ‘Hetwaaidezohard,daarkun jeduidelijkgeen
tentbij opzetten.’
Bij deNeeltje Jans stakFreriks zijnvingerop:
‘Nueenheeldommevraag…’
Filosoof Krolparafraseerdezijn tijdgenootCruijff:

‘Vragenzijnalleendomals zenietgesteldworden.’
‘…Wat iswindeigenlijk?’
Krol: ‘Wind is verplaatsenvan lucht, endatkomt

door temperatuurverschillenopaarde.’
Lekkerweertje is kortomeenvederlichtprogramma,

waarinvoornamelijk luchtwerdverplaatst.
Dezekijkerwerduit zijn stoelgeblazen.

JEAN-PIERRE GEELEN

‘Hetweer veran-
dert steeds. Dat is
heel gebruikelijk in
Nederland.’

De elektrosporter volgt
bevelen op, er is geen tijd
voor ergernis en geklooi,

maar ook niet voor
plezier


