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Icoon
Sommige mensen noemen sporters die bijzondere prestaties leveren ‘helden’. Ik
vind dat altijd wat ongepast. Als je je eigen leven in de waagschaal stelt om dat van
een ander te redden, dan ben je een held. Niet als je uitblinkt in de belangrijkste
bijzaak ter wereld. ‘Kanjers’ dan (met dank aan Erica Terpstra)? Mwah, die benaming raakt bij mij ook niet echt de juiste snaar.
Maar hoe noem je zo iemand dan, die zijn of haar sport zowel belichaamt als overstijgt? Hoe noem je een absolute kampioen die verder denkt dan het eigen belang
en de sport naar een hogere dimensie weet te brengen? Ik kom dan uit bij ‘icoon’.
Ook een cliché, ik geef het toe, maar we begrijpen elkaar meteen.
In de Nederlandse sport worden de topprestaties meer en meer geleverd door
vrouwen. Zomaar een paar namen die me uit de voorbije weken te binnen schieten:
Femke Bol, Sarina Wiegman, Marrit Steenbergen, Karolien Florijn en natuurlijk
Annemiek van Vleuten. Zij mocht in de eerste Tour de France Femmes de laatste
gele trui aantrekken. Maar de titel ‘icoon’ gaat wat mij betreft naar de vrouw die
ook het geel droeg en uiteindelijk finishte in het groen.
Een aantal jaren geleden leek haar magistrale carrière misschien wel voorbij door
blessures en overtraining, maar gelukkig bleek ze haar streken niet verloren te hebben en keerde ze terug op het allerhoogste niveau. Haar palmares en haar inspanningen om het vrouwenwielrennen te professionaliseren, inclusief een eigen Tour
de France, geven haar de iconische status. Chapeau, Marianne Vos!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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