
bereikt. Bovendien: spieren, pezen en
gewrichtenkunnenflinkwathebben.’

Erik Scherder, hoogleraar klinische
neuropsychologie aandeVUennatio-
naalbewegingsgoeroe,heeftbezwaren
vanmeerfilosofischeaard: ‘Ikvergelijk
ditsoortsportmethodengraagmetdie
shakesdieallevoedingsstoffenzouden
bevatten die wij op dagelijkse basis
nodig hebben. Het resultaat ervan is
niet bewezen en ondertussen verar-
men we ons leven door niet meer te
eten en te drinkenwatwe lekker vin-
den.’

Het is acteur en Expeditie Robinson-
deelnemer Geza Weisz die mij deze
maniervansportenheeftaanbevolen,
toen ik hemonlangs tegenkwam.Hij
staattevredennaastme, iedereeninde
lounge kent hem bij naam en vraagt
hoe het ermee is. Op peuterleeftijd
waren Geza en ik bevriend. De voor-
naamste stuwende kracht in onze
vriendschapwasmijnjaloezie:hijhad
eenNintendometbijbehorendpistool
eneenrodetrapautowaarmeehijdoor
hethuis reed. (Eenhuisdatnatuurlijk
veel mooier en groter was dan het
onze.)Gezazweertbijdezemaniervan
sportenenhij isnietdeenige.Acteurs-
vriendenalsCaricevanHouten,Halina
Reijn en Manuel Broekman zijn (of
waren) graag geziene gasten in de
lounge. In ruil voor hun enthousias-
merende foto’s op socialemediamo-
gen zij gratis sporten. Geza zegt tegen
mij: ‘Ditwordt ons nieuweding.’Wat
ons oudedingwas, blijft onduidelijk,
of hetmoetknikkerenzijngeweest.

Ik krijg eenpakje overhandigd, een
boven- en eenonderstuk. Beide zitten
uiterst strak, gevoelsmatig strakker
danmijnhuid.Wanneer ikvraagof dit
debedoelingis,kniktiedereenvanwel.
Geza en ikwordennaar eenhoek van
dehalgebracht. Indehoekwordenwe
natgespoten:water geleidt goed. Ver-
volgenswordenwe inhet futuristisch
aandoendekorsetgehesen,waaruittal
vandradensteken.Wekrijgenbanden
omonzebovenbenenen -armen.Alles
wordtzostrakmogelijkaangetrokken.
Dan worden we vastgekoppeld aan
onze basisstations. Voor ons staat de
instructeur: Arianna, een Zuid-Afri-
kaanse. We dienen haar bewegingen
natebootsen.Metangstwachtikopde
eerste schok. ‘Catch impulse’, zegt Ari-
annaopstrenge toon.

De sensatie die volgt is sterker dan
een tinteling, minder sterk dan pijn;
hetbiedtzelfseenmasochistischsoort
genoegen. Op vier seconden van
stroomvolgenvier secondenvanrust,
waarinAriannade volgendeoefening
voordoet.

Wanneer ik weer buiten sta, heb ik
nauwelijks het gevoel te hebben ge-
sport. Sterker, ik hebhet gevoel vals te
hebben gespeeld. Maarwaarom zou-
denweeigenlijkverplichtzijntot lang

sporten, tot zweten en afzien, als het
ookopdezemanierkan?

Maand1: spierpijn
De eerste tweewekenworden geken-
merktdoorintensespierpijn,vooral in
de billen. Hetwondermiddelmagne-
siumontdekikpasnadetweedeweek:
elke avond drie tabletten innemen,
wordt me aanbevolen. (Driemaal de
voorgeschreven dagelijkse hoeveel-
heid.)Met dezepijnen is alvast het be-
wijsgeleverddatmijnspierenzichwel
degelijk inspannen.Erzijnookandere
bijwerkingen.Af entoe,opbijeenkom-
stenenlezingen,geef ikstatischeelek-
triciteitaf,meermaalstrekkenmensen
hunhandwegwanneerzemebegroe-
ten. Inbedmetmijngeliefde zeg ikop
een zeer ongelukkig moment bijna:
catch impulse.

Geza houdt nog steeds vol, net als
televisiemakerMauriceWijnen ende
Olympische zeilbroedersMudaoveri-
gens, die ikmet enige regelmaat inde
lounge zie. De eerste stap is resultaat
voelen,zegtGeza,daarnapaskomthet
zien. Hoewel het voelen van resultaat
meeenmystiekebezigheidlijkt, zegik
dat ik inderdaadwat begin te voelen.
En ik begin inmijn woorden te gelo-
ven. Ikvoelmegoed.Hetkostmegeen
moeite om tweemaal in de week te
komen opdagen en wanneer ik geen
zin heb, troost ik me met de weten-
schap dat het maar twintigminuten
zalduren.

Na drie weken krijg ik van Arianna
een aai over de bol, ze vindt dat ik het
erggoeddoe.Deweekeropiszeontsla-
gen, het is onduidelijk of de twee
gebeurtenissen met elkaar verband
houden.

Het oordeel van vlaknamijn eerste
sessie isaanrevisietoe.Elektrosporten
kan wel degelijk zwaar zijn. Bij som-
mige sessies zweet ik veel, bij andere
weinig. Een enkele keer is de oefening
te zwaar en haak ik af. Misschien ligt
het aande instructeur,misschien aan
mijzelf.

Wanneer ik een vriend vraag om
mee te trainen, zegt hij na afloop: ‘Ik
haat fitness.Dit isperfect voormij.’De
paradoxale zin is begrijpelijk. Ergens
tijdens onze sessie roept de instruc-
teur: ‘Doe precies wat ik doe, als een
robot.’ Endat isprecieswatdeelektro-
sporterdoet: hij volgtbevelenop, er is
geen tijd voor ergernis en geklooi,
maarookniet voorplezier.

Maand2:veranderendeopvattingen
In de lounge staat tegenwoordig een
selfiemuur: eenzeil vanongeveer2bij
3meterwaaropzeeenzandopstaanaf-
gedrukt.Ervoorstaantweestrandstoe-
len. Jekunthiergaanzitteneneenfoto
van jezelf maken en deze delen op
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soortniksdoen

1780 Het lukt de Italiaan Luigi Gal-
vani om door middel van elektroni-
sche impulsen spieren van kikker-
beentjes te laten samentrekken.
1860 Het eerste serieuze leerboek
op het gebied van EMS (‘Elektro-

muskelstimulation’) verschijnt:
Elektrofysiologie en Elektrotherapie
van de Amerikaan Arthur Garrett.
1902De Fransman Leduc ontwerpt
het eerste echte EMS-apparaat.
1971 Russische wetenschappers

stellen vast dat EMS kan leiden tot
een versterking van de spieren.
Nadat EMS zijn weg vond naar de
fysiotherapie, zijn er steeds meer
aanbieders van EMS-therapie, met
name in Duitsland.

EMSdoor de eeuwenheen

n LEES VERDEROP PAGV4Eenmedewerker van Bodytec Lounge demonstreert het sportkorsetmet elektroden, die de spieren stimuleren.


