
socialemedia. Het is april ende Beach
your body-campagne is begonnen.
Door drie maanden te bodytec’en
‘krijg’ jeeenlichaamwaarmeejejemet
eengerusthartophetstrandkuntver-
tonen.

Langzamerhandbeginikmethuiste
voelen in deze kunstmatige wereld.
Voor elke sessie staat een flesje Spa
klaar, je pakje ligt op je tewachten, de
instructeur groet je bij binnenkomst
hartelijk. Het gewenningsproces
wordt versterkt door de afwijzende
houdingvanvriendenenfamilieleden.
Mijngeliefdezegtdatzevoormegeval-
len is omdat ikniet zo iemandbendie
zich inlaatmethypes. Kortom: omdat
ik iemandwasdie iknunietmeerben
of lijk tezijn.Devrienddie ikmeenam
kan rekenenop eenzelfde reactie van
zijn geliefde: zij schaamt zich voor
hem.Maar verontwaardiging is altijd
selectief. Want waarom zou bijvoor-
beelddezonnebank,waarzoveelvrou-
wenzichoponnatuurlijkewijze laten
bijkleuren,welmogen ende Bodytec
Loungeniet?

Ookmijnopvattingenover sport in
hetalgemeenbeginnenteveranderen.
De verlustiging van mensen die,
gehuld inbijnanet zulke strakkepak-
jes als ik tweemaal in de week draag,
door de stad rennen, die uren in de
sportschoolhangen,staatmemeeren
meer tegen. Want is de mythe van
persoonlijkeverdienste, trotsenerken-
ning, lijden en belonen, niet ook een
vormvannarcisme?

Het traditionelewesterse sportide-
aal,metzijnwortels indeGriekseoud-
heid, verheerlijkt het opzichtige ver-
spelenvantijd.DesportendeEuropese
aristocratie van de 19de eeuw adop-
teerde deze visie: tijdverdrijf was een
middel tot socialedistinctie.Alleenzij
die het zich konden permitteren,
waagden zich aan sport. Demoderne,
tijdsbewuste sporter geeft daaren-
tegentoedathij tijdtekortkomtof an-
ders dat hij zijn tijd niet aan sporten
wilbesteden.Tochwilhijeraantrekke-
lijk of ‘succesvol’ uitzien. Er staat een
esthetische aristocratie op. De vermo-
gende mens koopt zijn gezondheid,
zijn tijd, zijn lichaam.Hij vloekt inhet
amfitheater. Voor zo’n 100 euro per
maand hoor je erbij. In de Bodytec
Lounge is iedereenGezaWeisz.
De mannen en vrouwen die hier

sporten zijn vol lof. (De verhouding
tussenman en vrouw is ruwweg fifty-
fifty.) Zehebbenveel gewicht verloren
of zijnanderszinstrotsergewordenop
hun lichaam. Zij beweren ook ooit

sceptici te zijngeweest.
Van spierpijn heb ik weinig last

meer. Iklooprechtop,terwijl ikvroeger
mijn schouders liet hangen.Mijn rug-
pijn namoeizamenachten is verdwe-
nen.Deuitbatersvandeloungezeggen
dat dit veelgehoorde verzuchtingen
zijn.Onlangstrokikeenbegrafenispak
aan dat ooit aan de krappe kant was
geweest: tegenwoordigwashet iets te
groot.Mijngeliefdezaghetmetargus-
ogenaanenzei dathetpakmoest zijn
gegroeid. Ik voel resultaat en word
steedsnieuwsgieriger of ikmedat nu
inbeeldof dathet echt is.

Maand3:deresultaten
Allereerst zijnerderesultatendieniet
temetenzijn: indeloopvanmijntwee
maandenbegonikmebeter(‘fitter’) te
voelen, mijn conditie verbeterde, ik
had minder last van ‘pijntjes’. (En
kwam er gelukkig niet uit te zien als
eenactieheld.)Deafwijzendehouding
vanmijn sociale omgeving zorgde er
paradoxaal genoeg voor dat ik me
regelmatig veiliger voelde indeBody-
tec Lounge dan erbuiten. Maar mijn
gêne en scepsis lieten zich evenwel
moeilijkoverwinnen,hetwendenooit
helemaalomdatkorsetaantetrekken.

Dandemeetbareresultatendiemijn
lichaam betreffen. Die overtreffen
eigenlijk alle verwachtingen. In twee
maandentijdismijnlichaam2kilovet
kwijtgeraaktenliefst4kilospierrijker
geworden. Mijn romp is 1,5 kilo
gegroeid in spiermassa. Linker- en
rechterarm bevatten 0,3 kilo meer
spierweefsel dan eerder, linker- en
rechterbeen zijn elk ongeveer 1 kilo
gegroeid in spiermassa.Mijn percen-
tage lichaamsvet is met 3 procent
gedaald.Aangezienspierweefselmeer
weegt dan vet, ben ik aangekomen,
waardoorikvolgensdebodymassindex
ironischgenoeg iets te zwaarben.

Maar dedrie toetsstenenwaren: de
opbouwvan vetvrije spiermassa, een
verminderingvan lichaamsvet eneen
effectieve enduurzamebody contou-
ring. Aan alle drie is voldaan,met als
kanttekeningdatnogmoetblijkenhoe
duurzaamderesultatenzijn.

‘Deuitslag ishoopgevend’, zegt ook
Jo deRuiter. ‘Zulke resultatennamin-
der dan zes uur sporten zijn interes-
sant. Aande andere kant: hier is geen
wetenschappelijk onderzoek aan te
pas gekomen, mogelijk zijn er meet-
fouten gemaakt en de testgroep
bestond uit één persoon. En elk indi-
vidu reageert weer anders op fysieke
inspanning,dusniemandweetof wat
voor jou heeft gewerkt, ook voor een
anderzalwerken.’

Erik Scherder: ‘Stel dat na weten-
schappelijkonderzoekzoublijkendat
deze manier van sporten inderdaad
manifesteresultatenoplevert,danben
ikde eerste die zijn bezwaren terzijde
schuift.’

Op 1mei vindt de opening van het
tweede Amsterdamse Bodytec-filiaal
plaats, in deKinkerstraat. Opde stoep
staan ingehuurdemodellen, sommi-
gen in elektrodenkorset, anderen in
zomerkleding. Ze joelenendansenop
de beats van dj Geza Weisz. Manuel
Broekmanismcenroeptaf entoedin-
gen als: ‘Allemaal sexy mannen en
vrouwenhier!’Of: ‘Daanisindehouse!’
Nostalgienaarhetsportideaalwaar-

mee we zijn grootgebracht, naar de
hoogstaandenormenenwaardenvan
sport en spel, is begrijpelijk en sym-
pathiek.Misschien zou ik zelf ook lie-
ver hebben gezien dat Bodytec zijn
claimsnietwaarmaakte.Dewerelddie
Bodytec vertegenwoordigt, is cosme-
tischenweinigauthentiek.Hetdemo-
cratiserendesportideaaldat iedereen,
ongeacht afkomst of financiële situa-
tie, zichzelf naareigengelangkanver-
beteren, doet ineens achterhaald aan.
Inslechtsvijf uur(vijftienkeertwintig
minuten) een ‘beter’ lichaamverwer-
ven, is nu eenmaal niet voor iedereen
betaalbaar. En aangezien veruit de
meeste obesitaspatiënten zich in de
armesegmentenvandemaatschappij
bevinden, isdat eenwranggegeven.

De wetenschappers die ik heb ge-
sproken zijn niet overtuigd door het
elektrosporten, de gebruikers van de
methodewel.Eenplacebo-werkingligt
niet voor de hand. De fysieke inspan-
ningwasgroot,despierpijndoordrin-
genden,eerlijk iseerlijk,deresultaten
zijn indrukwekkend.

Hetelektrosportendwingtonsnate
denken over wat wij van sport ver-
wachten – zijn wij beoefenaars van
sportof consumenten?Houdenwevol
metsportenomdatwehetleukvinden
of zien we onder ogen dat we boven
alles ijdelzijnenkiezenwevervolgens
voordeminsttijdrovendevariant?Wie
wil jij lieverzijn,eenijdelevoorloperof
eenromantischeachterblijver?
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‘D
it is geenbackpacker’, lees ik zojuistop
devoorpaginavandeVolkskrant. De tekst
staat vlaknaastde fotovaneenSyrische

vluchteling,gestrandophetGriekseeilandKos.
Eerstdacht ik: leuk ideevoornoghonderdenandere
voorpagina’s. Een fotoplaatsenendanvlakernaast
− ingrote letters−wathetniet is. Eenafbeeldingvan
eengitaarendan: ‘Dit isgeeneengezinswoning in
deVanderAbbestraat.’
Maar ik snaphet idee. Ikmoet schrikken.Wat?

Geenbackpacker?Hoekandatnou.Maarhijheeft
tochallemaal tassenbij zichenhij lacht,meteen
strandopdeachtergrond.Datmoetdantocheen
backpacker zijn!Datdacht ikallemaalniet. Ikher-
kenbackpackersopkilometersafstand. Jarenlang
zatenzevlaknaastmete lullenopeenGrieks strand,
meteenshawlomhunnek.

Inde jarentachtigbezocht ikachtereenvolgens
Kreta,Corfu, Zakynthos,ChiosenLefkas.Niet als
backpackermaaralsMr.HandLuggage. Ik reisde
meteenkoffer.Omdiekofferdeed ikeengekleurde
riemzodat ikhemsnelherkende tussenandere
koffers.Diekoffergooide ikachter ineen taxi, ik
noemdedenaamvanhetgeboektehotel endaarna
zei ikvierkeer tegende taxichauffeurdat ik inder-
daaduithet landvan JoehenKroef kwam.
Datwasallemaalheeloverzichtelijk.Daarnawas

hetwachtenopde
islandhoppers. Denktu
inderdaadmaaraan
sprinkhanen,maardan
meteengerafeldekorte
broekaanen inhet
bezit vaneenbaard.
Ookdevrouwen.Waar
ikookophet strand lag,
binnentienminuten
zag ikze samenklonte-
ren,diemetzuur
ruikendzweetover-
dektezoutkorstmen-
sen,onafgebrokenmet

elkaarbabbelendoverdeafgelegdereis.
Hetwerdmij al snelduidelijkwatdatbackpacken

nueigenlijk inhield. ZoveelmogelijkGriekseeilan-
denaandoenendaarzoweinigmogelijk voor
betalen.Daar lag ik, opeenhanddoekje, envlak
naastmijhoorde ikze tegenelkaaropbieden. ‘Veer-
tigeilanden in tiendagen.Vooromgerekend23gul-
den.Wedrinkenmelkvanschoteltjes enweeten
ongekookte rijst.Wezoudenniet anderswillen.’
Daargingeenandereeilandhopperdanweerkei-
hardoverheen. ‘Ah, julliedoenhet rustigaandus.
Wij zagen47eilanden indriedagen.Wegaanaan
eenboothangenenkijkenwelwaarweaankomen.’

Ik snaptehet.Griekenlandwasvoordezevoor90
procentuit leemenokselhaarbestaandewezens
eenkaart volmet stippenendie stippenmoesten
wordenafgevinkt. Somskekenzeevenmijnkantop,
als zehetgeluidherkendenvaneenopengewipt
blikjebier. En ikzaghet inhunogen: ikwashet
kwaad. Ikwasdemassatoerist. Ik reisdeopdingen
metwielenen inmetaalmetvleugels. Ikdroeg
schoenen. Ikhadgeenpluisje inmijnnavel.
Na tweeuurverdwenendebackpackers, opzoek

naareenvaneen tafel afgevallendruif of eenblinde
visserdiehen lukraaknaareenandereilandkon
varen. Ikbleef liggen,wachtteopdevolgende
lichtingen luisterdemee. ‘Zijn jullienietopKala-
filosgeweest?Nee?Wijwel.Demensendaarzijn
geenander levengewend.Zedachtendatde rugzak
vanvleeswasenaanons lichaamzat.Heerlijke tijd
gehad,dieanderhalf uurdatweerwaren.Morgen
gaanwenaarMafos.Daaretendemensennier-
stenen. Lachen.’

Ik herkenbackpackers op kilometers
afstand. Jarenlang zaten ze naastme

te lullen op eenGrieks strand.

Hoppen

NICO DIJKSHOORN

Column

Ikwas het kwaad.
Ikwas demassa-
toerist. Ik reisde
opdingenmet
wielen en in
metaalmet
vleugels

Er staat een
esthetische aristocratie
op. De vermogendemens
koopt zijn gezondheid,
zijn tijd, zijn lichaam

De elektroden geven kleine stroomschokjes af, sterker dan een tinteling, minder sterk dan pijn.


