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Een sportleven 
als een bizar en 

hard sprookje 
Door IDO 8ROERSMA 

A ls (spnrt) jourualist en 
theatermaker intrigeer
de hei verhaal hem. 7.n 

/eer dat Paul Fekl er een thea
terstuk, üe karnpioenmktveek, 
van mankte. Volgens hem een 
komedie, maar dan wel een hele 
tragische. Absoluut geen klucht. 
Ier ler ing en vermaak van het 
publiek, 

liet is een nieuwe, maatschap
pelijk geëngageerde productie 
van Pelds Utrechtse ihealenna-
kerij (.ïruwing Up In I'uhlic in sa
menwerk ing met het Arnhemse 
theatei product iehuis (n l )epen-
dance, die vr i jdag 27 februari in 
de Oude l :oyer van Schouwburg 
Arnhem In première gaat. 
De Jonge Duitse atlete l i irgit 
Diessel was bi jna t ien jaar gele
den zo ambit ieus, dat ze haar l i 
chaam als het wart; verkocht aan 
het farmaceutische bedrijf, dat 
haar sponsor werd. Steeds maar 
sneller wi lde de zevenkampster 
o m een steeds grotere sportster 
te worden, 

De dop ingspui len werden haar 
ui te indel i jk fataal. Door het ne
men van c r u pi jnst i l ler ontstond 
pr een allergische reactie in haar 
met vergroeide spieren en ho l 
ten geritmeerde lijf, die baar le
ven beëindigde. 

De Nederlandse pers g ing aan 
dit schr i jnende verhaal bi jna 
voorb i j . Om er een handzaam, 
realistisch stuk van Ie maken ge
bru ik te held, die vi j f t ien jaar de 
Giro van Italië' versloeg, zi jn 
journal ist ieke ervaring. Ook bet 
gesjoemel rond de Amerikaanse 
atleten op de Olympische zo-
metspelen in Adauta inspireerde 
hem. 
Het gaat Paul Peld o m de mo
raal die e rach te r zit. ook o m die 
van het publ iek: de favoriet 
moe i w i n n e n en 't maakt niet 
uit hoe, met of zonder h o r m o 
nenmaf f ia , l e i d constateert dat 
er zich een verschu iv ing in de 
moraa l voordoet. H i j v indt dat 
d ie Ie maken beeft met de grote 
belangen die tv -maa lschapp i j -
c i i hebben. „Ze bepalen met 
h u i l reclames wat de jeugd 
doe l . popsterren doen daar ook 
aan mee. De; hele business i s a l -

Tragische komedie 
'De kampioenenkweek' 
in Arnhem in première 

leen maar gegroeid." 
Met een mono loog van dokier 
Henito geeft Paul Peld in het stuk 
de kern van de zaak aan. Als we 
vermaak wi l len zei len we de tv 
aan en wi l len we eten dan gooi
en we een diepvr iesmaalt i jd in 
de magnetron, lm we gaan slik
ken als er na vijf weken geen 
voorui tgang is ie bespeuren. De 
dokier krijgt mensen aan de lele-
foon die zich afvragen waarom 
ze geen kinderen kunnen kr i j 

gen, of (ast hebben van lever-
stoornissen, tr i l lende vingers of 
kr impende testikels. 

F r e n k s h o w 

Doping is veilige handel vergele
ken bi j die van cocaïne of heroï
ne, ben aardige bijverdienste, zo 
laai Peld dokter Henito redene
ren. Pn in de Puropese Unie zi jn 
er nauwelijks prob lemen mee. 
'Zo wordt iedereen een gevange
ne in een chemische wapenwed
loop, met dodel i jke gevolgen. 
Sport als een freakshow, zoals 
Wiest lemauia, puur amusement, 
zonder enig sportkarakter, Geen 
enkele basket- o f volleyballer is 
nog kleiner dan twee meter lien 
sprinter met drie benen, in de 
toekomst moet bet mogeli jk 
z i jn ' , oppert Henito. 
„Keibard? 't Zi jn de fei ten", ver
zekert Paul Peld. 

Mij meent dat zoiets ook in ons 
land mogeli jk is. „Neder land is 
schi jnhei l ig" , zegt h i j . Met m id 
del voor de aanmaak van rode 
bloedlichaampjes is het best ver
kochte medic i jn ter wereld. „ Ie
dereen gebruikt die rommel . " 
.Topsporter word je niet meer 
met een bruine boterham met 
pindakaas", zegt Paul l-'eld een 
uitspraak uit de sporiwercld na. 
„De mensen wil len i l lusie." 
Met de voorstel l ing wi l bi j du ide
lijk maken dal 'bet ' er is. „Spon
sors hebben ook in de theater
wereld bun entree gedaan. Nie
mand is er meer erg op tegen. 
Orkesten kunnen niet meer zon
der Itobeco draaien. In de kunst
wereld gli jdt het naar b innen. 
Dat was l ien jaar geleden in de 
sportwereld al zo." 

P u b e r t e i t 

De katitpioctienkiueek begint met 
wat Peld de iïir$it Memonai 
noemt. P.r word l aandacht be
steed aan Hirgils dood. Vervol
gens gaat het stuk terug naar 
haar vi j f t iende, de puberteit 
wordt gevolgd en zo haar .hele, 
korte leven. • -

Oc voorstel l ing over l ï i ig i t Dres-
scl is niet helemaal op baar, als 
een soort biografie, gemaakt. 
Dapbne de Bruin speelt de rol 
van Hiigit. Mat t i jn Piscber neemt 
de rol van Louis, de t iainer mei 
wie Hitgil samenwoont , voor zi jn 
rekening. I l a rm van Geel speelt 
vader Man l ied , Paul Noes de rol 
van de arls l len i ln en Noël van 
Santen die van Ar in in , (Ie mana
ger van bet farmaceutische be
dr i j f waar Hirgit onder contract 
staat. 

„Hirgit beeft geturnd en aan bal-
lel gedaan, l ie t is een beetje een 
sprookjesverbaal. Snelle pakken 
en mooie, hoge gyuipakken: dat 
wi l ik als l i irgit we l " , zegt Dapb
ne de Umin , die een paar jaar ge
leden Wi lbe imina speelde in 
Hofleveranciers, (tok een produc
tie van Giowhig Up in Public en 
luDependance. 

„Natuur l i jk is het leuk om te w in 
nen, om op het pod iumpje te 

slaan. Waar bond je je mee be
zig? (e word l verliefd op de t ra i 
ner en je vindt die toestanden 
wel spannend Kn heel lang/aam 
word je dan als zesden , zeven-
t ienjange een junk", geeft de ac
trice baar personage inhoud . 
„)e ziel haar veranderen. Ze 
word l steeds dikker. Daar heb ik 
een dik trainingspak voor aan. /.e 
krijgt meer haai. een snor. Ze 
kan de trainer aan. Dal kan als je 
u i l de klui ten gewassen wordt " , 
zegt ze. 

G r o t e s k 

De actrice, die zelf aan ballet 
beell gedaan, danst, o m de on
schuldige jeugd van l i i rgi t aan Ie 
geven, een zwaan uit het 7,wn-
nenmeer. Ze doet het hebooi lijk 
grotesk. Hel is tegelijk de on-
het Isbode van baar naderende 
dood 
Dapbne de Hm ui vindt bel een 

mooie rol in een zeer tragisch 
verbaal. ..Pr z i jn d ingen aan de 
gang die gtoter zi jn dan jezelf. Ie 
komt in een fuik terecht en dan 
raak je verslaafd." Als actrice is 
ze een beetje van het personage 
gaan houden. 

De voorstell ing speelt zich af op 
een af lopend pod ium, een hel
lend vlak. Dal doet denken aan 
non boksi ing, waar de der t ig scè
nes in vier bedri jven de revue 
passeren. Hel publ iek moet er 
een beetje duizel ig van worden. 
Ie moet bet sluk een beetje zien 
als een performance, duidt Paul 
peld. Iedereen is in hel w i l ge
kleed, l i i rgit , haar vader, de dok-
Ier, de trainer en tic managet van 
bet farmaceutisch bedrijf. 
Del decor is abstract. De vloer is 
knal oranje en rond de hoksring 
is b lauw rel lerterend materiaal 
aangebracht. Heel hard l icht en 
zwart er door been moet een 

sprookjesachtige sfeer rmrn 
„Van een sportleven als een 
sprookje ' , geelt Paul peld 
„Pen gruweli jk sprookje nu 
ware l a d i n g " Naar zijn men 
zijn stul 'Milt beetje een zi 
schels: „j;? probeert Ie vei 
boe het met de moraal 
Daarvoor heb je uitersten 
<üg." 
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De Kamptn 
.1* Bril 
Geel, t' 
regie van Pai 
gespeeld ii 
de Foyer t/m 
(première) o 
maait, Schoi 
maart; Culei 
maart; Zlrtpl 

Enschede Cc 
doom HINK V 
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en Nijmegen 

iBiionkweek mr-l Oapline 
itijiiFischei, Hnimvflii 
m en Noel van Sanlnn in 
il Felil wond ondermeer 
Arnhem Sclmuwhurq Ou-

i 26 februari (try-out), 27 
n 28 februari en 3 l/m 7 
uwijtirg Kleine Zaal 26 
ifaorg rutiisclie School 1.1 
en Hnn/elinl 25 maait; 
'iiconlin 77 maart; Apel 
oer Schone Kunsten 7 

hem (iMiilpnort 3 npr'l; 
O 42 24 april. 
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De verwoestende 
opmars van een 
atlete naar de top 
Voorstelling: De 
Kampioenenkweek van Paul Feld 
door Growing up in Public/ 
InDependance. Decor: Catharina 
Scholten; regie: Paul Feld: spelers: 
Daphne de Bruin, Paul Hoes, 
Martijn Fischere.a. Gezien 28/2 
Schouwburg, Arnhem. Te zien 
t/m 7/3 aldaar. Tournee t/m 1/5. 
In!.: (030) 233 40 26. 

DoOrKESTER PRERIKS 
Hoe erotisch is aerobics of welke 
andere sport dan ook? Door ie
mand die het kan weten liet ik me 
vlak voor aanvang van de toneel
voorstelling De Kampioenenkweek 
uitleggen dat er aan deze beoefe
ningen niets erotisch kleeft. Toch 
is de grondtoon van De Kampi
oenenkweek een sensuele. Hoe kan 
dat? 

Schrijver en regisseur Paul Feld 
verbeeldt in zijn toneelstuk de op
komst en ondergang van de jonge 
Duitse atlete Birgit Dressel. In 
1987 overleed zij aan een gruwelij
ke uitputtingsslag, niet dat ze het 
hardlopen of spoerwerpen niet 
aankon, maar omdat haarlichaam 
het slagveld was geworden van 
meer dan zestig farmaceutische 
middelen die haar sterker, onver
woestbaarder en onoverwinnelijk 
moesten maken. Ze stierf met 
blauw schuim op haar lippen, ver
gelijkbaar met het zwarte schuim 
uit de mond van Emma Bovary in 
Flaubert's roman Madame Bovary. 
Tijdens haar leven was er al een bij
verschijnsel van al die doping, pep 
en hormonen die haar veron
trustte: ize kreeg overmatige haar
groei op haar benen, onderaan 
haar rug. Haar spieren werden ka
bels. Ze was voor haar trainer, met 
wie ze een liefdesband had, niet 
aantrekkelijk meer. De sport had 

de erotiek verslagen; mijn gezel
schap had gelijk. 

Het is een onthutsende voorstel
ling, deze Kampioenenkweek. Ech
ter minder door vorm en speelstijl, 
dan door de inhoud. Een hellend 
plankier, gekleurd als het gravel 
van een tennisbaan, vormt het po
dium; de achterwand bestaat uit 
technisch-kille ijzeren schotten. 
Daphne de Bruin in de rol van Bir
git ontwikkelt zich trefzeker van 
naïef schoolmeisje dat droomt van 
alle denkbare triomfen tot de ver
eenzaamde en verbitterde atlete. 
Vooral in het samenspel met haar 
vader, die zijn eigen egocentrische 
leven leidt, toont ze een fraaie inti
miteit. Paul Hoes als de arts die de 
tirannie van de farmaceuten zó 
tussen neus en lippen toestaat, 
weet op intrigerende wijze zijn 
dubbelrol uit te spelen: hij is een 
schuldeloos medeplichtige, en 
daardoor dramatisch een onmis
baar personage. In de speelstijl van 
de trainer en de farmaceut schuilt 
het nadeel dat zij te hoog inzetten. 
Zij hebben meteen al die opgefokte 
toon waar ze feitelijk naartoe moe
ten werken; er moet ontwikkeling 
zijn. Vanuit de rust de snelheid ma
ken. 

Meer nog dan het portret van 
een tragische atlete is de voorstel
ling de uitbeelding van een moreel 
dilemma. Hoever gaat iemand om 
de top te bereiken? Is het eigen li
chaam van belang of is het slechts 
een object ter kunstmatige verbe
tering? De atlete Birgit is de speel
bal van geld en overwinningsroes. 
Dat maakt haar tragisch, een Anti-
gone van de zevenkamp. Na het 
zien van De Kampioenenkweek is 
het verbazingwekkend dat Mari-
anne Timmer uit Sappemeer zo 
fris en blozend haar Olympische 
records vestigde. 
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Harde dopingzaak blijft sprookje 
THEATER 
De kampioenenkweek door Gro-
wing Up in Puplic en Independan-
ce. Tekst en regie: Paul Feld. Ge
zien: 27 /2 , Schouwburg Arnhem. 
Herhaling: t /m 7/3. Tournee. 

Ze was 26 en de grote belofte voor 
de Olympische Spelen van 1988. 
Tot ze plotseling overleed. Een al
lergische reactie op een pijnstiller, 
zo luidde de officiële doodsoor
zaak van Birgit Dressel. Der Spie
gel achterhaalde het autopsierap
port. Vijftien verschillende do-
pingstoffen waren er aangetroffen 
in het lichaam van de West-Duitse 
atlete, en bovendien de meest on
waarschijnlijke vergroeiingen aan 
spieren en botten. 

Paul Feld, theatermaker en free
lance sportjournalist, gebruikte 
het levensverhaal van Dressel als 
inspiratiebron voor zijn nieuwe 
stuk. Hij stopte de elementen uit 
dit waargebeurde verhaal in een 
soort snelkookpan -'een sportle

ven als bizar sprookje' is de onder
titel van De Kampioenenkweek. 
Feld laat zien hoe Birgit, een le
venslustige en talentvolle atlete 
van vijftien jaar, in korte tijd ver
andert in een lichamelijk en gees
telijk wrak. De schuld legt hij bij 
de vier mannen die het meisje om
ringen: haar vader, de trainer, de 
sportarts en een hoge piet bij het 
farmaceutische concern dat Birgit 
sponsort. 

Als schrijver en regisseur streeft 
Feld naar een soort shock-theater. 
In korte, hardgemonteerde scènes 
Iaat hij alleen de eindsprint zien 
van het parcours dat zijn persona
ges op topsnelheid afleggen. Ieder 
personage is een bijna karikatura
le optelsom van een beperkt aan
tal, hevig botsende motieven die 
om beurten de boventoon voeren. 
De vader van Birgit is ambitieus 
als het om zijn eigen muzikanten
carrière gaat, maar hekelt de 
sportambities van zijn dochter. 
'Verkocht aan een farizeeër voor 

veertig zilverlingen', zegt hij bij de 
overdracht van zijn dochter aan 
een sportinternaat, om zich uit 
schuldgevoel een half jaar niet 
meer te vertonen. 

Drie van de vijf personages zijn 
raak getypeerd. Harm van Geel is 
de perfecte slappe vader die volle
dig te volgen is in zijn halfslachti
ge bezorgdheid. De dommige, on
derkoelde trainer van Martijn Fi-
scher - met z'n buikje, z'n onhan
dige motoriek en z'n kromme zin
nen - lijkt rechtstreeks uit de 
sportwereld geplukt. Daphne de 
Bruin maakt van Birgit een aan
doenlijke tiener: onuitstaanbaar, 
onzeker, ad-rem en emotioneel. 
Haar beste wapen is haar pronte 
borstpartij, daarmee krijgt ze haar 
trainer op de knieën, en als hier 
iemand sexueel misbruikt wordt, 
dan is het wel die arme trainer. 

Maar de twee machtigste figu
ren in dit spinneweb van belangen 
komen niet tot leven. De sponsor 
is een keiharde zakenman die in 

Birgit een willig proefdier vindt, 
en de filosofische sportarts is veel 
te passief. Dat maakt het plaatje 
dat Feld schets wel erg zwart-wit. 
De arts kan nog zo hard beweren 
dat dit soort toestanden ook in 
1998 plaatsvinden - als toeschou
wer snap je nog steeds niet waar
om deze twee boosdoeners zo on
verantwoordelijk te werk gaan. 
De Kampioenenkweek ïs meer 
een onvoorstelbaar sprookje dan 
een geloofwaardig sportleven, ter
wijl Feld toch had willen aanto
nen hoe onvoorstelbaar het echte 
(sport)leven kan zijn. 

Marijn van der Jagt 



Aangrijpende aanklacht 
tegen dans om gouden kalf 
De kampioenenkweek van Paul 
Feld door InDependance en 
Growing up in public. Spel: 
Daphne de Bruin, Martijn Fischer, 
Harm van Geel, Paul Hoes, Noël van 
Santen. Dramaturgie: Marieke 
Donders. Toneelbeeld: Catharina 
Scholten. Regie: Paul Feld. Gezien: 
vrijdagavond (première), Oude Foyer 
Schouwburg Arnhem. Nog te zien 
aldaar: 3 tot en met 7 maart, 26 maart; 
13 maart: De Fransche School, 
Culemborg; 2 april: Podium Gigant, 
Apeldoorn; 3 april: De Gruitpoort, 
Doetinchem; 23 april: Kunsthuis 13, 
Velp; 24 april: 042, Nijmegen. 

Door SUZANNE HOENDERDAAL 

B ijna tien jaar geleden stierf 
de nog jonge Duitse topatle

te Birgit Dressel onder helse pij
nen aan, naar later bleek, de ge
volgen van doping. Dit was voor 
Paul Feld (oprichter, schrijver en 
regisseur van de Utrechtse thea-
terfirma Growing up in public) 
uitgangspunt voor zijn stuk De 
kampioenenkweek. 

Hoewel de hoofdpersoon Birgit 
heet en topatlete is, gaat het veel 
meer om een aanklacht tegen 
corruptie en dé macht van het 
geld. Het stuk speelt zich welis
waar af in de sportwereld, maar 
het had ook in een andere maat
schappelijke context plaats kun
nen vinden. 
Het is een gruwelijk soort 
sprookje over de dans om het 
gouden kalf. Een meisje droomt 
van de top en wordt daarbij 'ge
holpen' door allerlei heren die er 
geen been in zien haar op te of
feren ter wille van hun eigen be
lang. En dat zijn geld en macht. 
In dit geval gaat het om de in
vloed van een farmaceutisch be
drijf dat er mafiose praktijken op 
nahoudt. Birgit raakt gedrogeerd 
en doorgedraaid en mensen die 
zich zorgen om haar maken wor
den zonder pardon geëlimi
neerd. 

In hoog tempo worden de scènes 
gespeeld. Gekleed in het wit van 
de onschuld denderen de spelers 

op een oranje hellend vlak mee
dogenloos door'. De duivelse ma
nager van een farmaceutisch be
drijf. De arts die zijn ziel ver
koopt. De trainer die hogerop 
wil. De vader die te slap is om 
zich te verzetten. En dan. het 
meisje zelf. Ze is nog maar vijf
tien en gelooft grif wat men haar 
voorspiegelt. Overmatige haar
groei, toename van spierkracht 
en zich bij tijd en wijle hondsbe-
roerd voelen wegen voor haar 
niet, op tegen het (inderdaad) 
ene kampioenschap na het an
dere. 
Daphne de Bruin speelt haar rol 
met nuance. De jeugdige naïvi
teit, de geëxalteerde over-activi-
teit, de bezorgdheid om haar ui
terlijk, het zien weggroeien van 
haar vriend en tenslotte het ver
driet, de woede en de twijfel bij 
de dood van haar vader. Heel 
mooi en heel aangrijpend, al de
ze gedaanten. 
Ook de mannen in haar omge
ving blijven niet star, maar gaan 

^ > ' 

Daphne de Bruin in De Kampioenenkweek, een voorstelling van Theaterwerkplaats InDependance en het gezelschap 
Growing up in public. Foto. Reyn van Kooiwijk 

zich afvragen waar ze in vredes
naam mee bezig zijn. Behalve de 
farmaceut. Die blijft wie hij was 
en gaat letterlijk over lijken. 

De danspassen om het gouden 
kalf worden wankel en als toe
schouwer vraag je je - met de 
Olympische spelen in het achter

hoofd - ontzet af of een Marian-
ne Timmer... Maar nee, dat is te 
letterlijk. Als metafoor is De 
Kampioenenkweek al erg genoeg. 
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Mannelijke haargroei 
op gezicht, benen en rug 
Voorstelling: 'De kampioenen-
kweek ' , coproduktie van Gro-
wing Up in Public en InDepen-
dance. Tekst en regie: Paul Feld. 
Spel: Oaphne de Bruin, Mart i jn 
Fischer e.a. Gezien: 27/2 Oude 
Foyer Schouwburg ARNHEM. 
Herhalingen: 3 t /m 7 en 26/3 
Schouwburg ARNHEM, 25 /3 
Hanzehof ZUTPHEN, 27/3 Con-
cordia ENSCHEDE, 2/4 Gigant 
APELDOORN, 3/4 Gruitpoort 
DOETINCHEM, 4/4 Bouwkunde 
DEVENTER en 24/4 0 4 2 NIJME
GEN. 

Actrice Daphne de Bruin, in de 
rol van de jonge sportvrouw Bir-
git, beweegt haar handen langs 
haar lichaam. „Wat bedoel je 
met nijlpaard?", vraagt ze aan 
haar trainer en minnaar Louis. 
De erotische appetijt van trainer 
Louis heeft danig geleden sinds 
zijn pupil, als gevolg van de haar 
toegediende doping, tweemaal 
zo dik is geworden en een sterke, 
mannelijke haargroei haar ge
zicht, benen en rug overwoe
kert. En nu heeft Louis ook nog 
per ongeluk het woord 'nijl
paard' laten vallen. 

Zij is grotesk, deze scène uit de 
toneelvoorstelling 'De kampioe-
nenkweek', zoals alles in dit 
door Paul Feld geschreven en ge
regisseerde stuk. Feld baseerde 
zich op het tragische leven van 
de Duitse atlete Birgit Dressel. 
Felds heldin Birgit laat zich dooi
de farmaceutische industrie 
mateloos drogeren omwille van 
de wereldrecords. Maar de dope 
eist zijn tol. Birgits lichaam 
neemt monsterlijke proporties 
aan en de chemicaliën brengen 
haar in een toestand van voort
durende hallucinatie. 
'De kampioenenkweek' is een 
mengeling van docudrama en 

satire. De in elkaar overlopende 
scènes tonen het persoonlijke 
drama van de atlete en de 
lachwekkende leugens van de 
mensen uit haar omgeving. 
Daphne de Bruin speelt in deze 
amusante voorstelling een 
mooie en overtuigende hoofd
rol. 

Maar wellicht was het allemaal 
bij tender geweest als Feld zijn 
maatschappij-kritische opvat
tingen wat meer op de achter
grond had gehouden. Dat men
sen morele bezwaren aan de 
kant zetten om hun ambities te 
bevredigen, is in het theater een 
oude boodschap. Het is de kunst 
om met dat gegeven theater te 
maken en goed theater is ogen
schijnlijk volstrekt amoreel ge
richt op vermaak, effect, en 
schittering. Het toont de 
schoonheid en betovering van 
het kwade en verleidt de toe
schouwer om te kijken zonder 
moreel voorbehoud, zodat hij 
zich achteraf kan schamen over 
de gretigheid waarmee hij heeft 
gekeken. 
Van een dergelijk effect is in 'De 
kampioenenkweek' geen spra
ke. Feld is geen dubbelzinnige 
viespeuk en geen du ivelse verlei
der. Hij is politiek correct en dat 
is jammer. 'De kampioenen
kweek' is een vaardig gemaakte 
en gespeelde voorstelling, maar 
nogal braaf wat vorm en inhoud 
betreft. Wat meer moreel dub
belzinnige bewondering voor de 
schoonheid van dope, hallucina
ties en het duistere in de mens, 
had deze voorstelling geen 
kwaad gedaan. 

PETER NIJENHUIS 



Geen gladiolen maar de pillendood 
Blik op de (nabije?) toekomst: gekloonde sporthelden. Dit 

spookbeeld doemt op in 'De kampioenenkwéek', een theatrale 
satire waarin de spuit- en pillencultuur van de topsport op de 
hak wordt genomen. 

Satire, jawel, want schrijver 
en regisseur Paul Feld licht de 
dope-ceel van eerzuchtige trai
ners, sporter(tje)s, artsen en 
pillenmakers onbarmhartig en 
humoristisch door. 

Maar tussen de satire door 
bevriest het bloed een beetje 
in je aderen: zou het echt zo erg 
zijn? Dat moet haast wel, want 
Feld keek af bij de waarge
beurde geschiedenis van een 
jonge Duitse zevenkampster, 
Birgit Dressel, die letterlijk 

platgespoten het leven liet. 
In 'De kampioenenkwéek' 

wordt net zo'n meisje neerge
zet, ook Birgit geheten. In de 
woorden van Daphne de 
Bruin, die haar feilloos gestal
te geeft: kampioene honderd 
kilometer discuswerpen, kam
pioene driehonderd kilometer 
sprint. Net vijftien jaar oud 
wordt ze door een kwalijke 
congsi van gifmengers het huis 
uit- en het trainingsinternaat 
ingepraat, op weg naar de 

Voorstelling: 'De kampioenen-
kweek'; tekst en regie: Paul 
Feld; spel: Daphne de Bruin, 
Martijn Fischer, Harm van 
Geel, Paul Hoes, Noël van San
ten; toneelbeeld: Catharina 
Scholten; productie: Growing 

i up in Public & InDependancè; 
gezien: Schouwburg Arnhem. 

roem. Via de tussenstations 
van overwinningen, blessure
ellende, injecties, overmatige 
haargroei en nog meer injec
ties bereikt ze al gauw het eind
punt: niet langer de gladiolen 
maar de dood. 

Feld schreef, naast het sim

pel omver te praten kindster
retje, alle vaste hoofdrolspe
lers in dit soort drama's bij el
kaar: een opgepompte trainer, 
een dokter die zijn beroepseed 
graag inruilt voor geld en 
roem, een slappe vader en een 
vertegenwoordiger van de gif-
industrie. 

Hun dodendans wordt 
nauwkeurig ontleed en heeft 
eigenlijk maar één gebrek: zo
wel het patroon als de finale 
worden wat al te snel zichtbaar 
en ontberen onderweg nieuwe 
wendingen. Feld lijkt t e bang 
dat het publiek niet genoeg 
heeft aan een half woord, 

waardoor zijn eenduidige,'in
trige' na een tijdje pas op de 
plaats begint te maken. Niette
min een onderhoudende, ve
nijnige uithaal naar een enge 
uitwas waaraan we gewend 
dreigen te raken. 

Peter Liethebber 
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De Kampioenenkweek bij Growing Up in Public 

Sportleven vol doping als 
bizar en absurd sprookje 
MaxSmith 

Ze zou een van de grote troeven 
zijn bij de Olympische Spelen 

van 1988. Tot ze plotsklaps en op 
een gruwelijke manier komt te 
overlijden. Ze was 26 jaar oud. De 
dood van de Westduitse zeven
kampster Birgit Dressel werd offi
cieel toegeschreven aan 'een aller
gische reactie op een pijnstiller'. 
Het opinieblad Der Spiegel wist 
beslag te leggen op het autopsie
rapport. Dat gaf een totaal ander 
licht op deze trieste zaak. Het rap
port stelde dat zich meer dan vijf
tien dopingstoffen in haarli
chaam bevinden en dat als gevolg 
van die drogering haar spieren en 
botten vreemdsoortig zijn ver
groeid. Dit was de prijs voor tien 
jaar topsport. 

WSm h e a t e r 
Regisseur, theaterwetenschapper 
en schrijver Paul Feld heeft op ba
sis van dit historisch gegeven De 
Kampioenenkweek geschreven. 
In een coproductie van Indepen-
dance uit Arnhem en zijn in 
Utrecht gevestigde Growing Up in 
Public is dit stuk nu op het reper
toire genomen. 
Paul Feld heeft twaalf jaar als 
sportverslaggever onder meer de 
wielerronde van Italië gevolgd. 
Hij schreef tevens diverse artike
len over trainingsmethoden, ge
bruik van doping en de ethische 
kwesties daarover. Met de tragiek 
van Birgit Dressel als vertrekpunt 
heeft Paul Feld die morele dilem
ma's in de Kampioenenkweek 
verder uitgewerkt. Het stuk is dus 
geen biografie in theatervorm van 
déze ster-atlete. De haar omrin
gende personages, zoals haar va
der, haar trainer, de sportarts, de 
manager van een farmaceutisch 
bedrijf zijn denkbeeldige figuren, 

al zal de echte sportkenner door
hebben naar wie er impliciet ver
wezen wordt.Daphne de Bruin, 
eveneens verbonden aan Growing 
Up in Public speelt Birgit Dressel, 
maar dan toen ze nog puber was. 
Of zoals zij het zelf omschrijft als 
"een prinsesje dat haar ondergang 
tegemoet gaat. Zij gaat eraan in 
deze boze wereld van steeds maar 
hogere eisen en ambities." Daar
om vindt Daphne de Bruin de 
subtitel 'Sportleven als bizar 
sprookje' van de Kampioenen
kweek heel toepasselijk. 
Ze vervolgt: „Het stuk ontstijgt 
het anekdotische. Het gaat vooral 
over dilemma's die nauw verbon
den zijn met grote ambities en 
idealen. Hoe ver moet je gaan om 
je dromen te verwezenlijken? 
Neem de vader van Birgit: tot hoe 
ver heeft hij haar moeten stimule
ren om ten koste van heel veel als 
atlete uit te blinken? Hijzelf is 
musicus en daar heeft hij net zo 
alles voor over. Zoveel dat hij 
zonodig ook opwekkende midde
len slikt. Waarom hij wel en zijn 
dochter niet, is alweer zo'n more
le dilemma." 

„Trouwens onze hele samenle
ving is vergeven van de chemische 
troep. Het zit in ons eten; in de 
grond, in de bio-chemie, voor het 
minste geringste slikken we kal-
meringstabletten of juist pepmid-
delen. Daar maakt eigenlijk zich 
niemand meer bijster druk om. 
Maar als zoiets zich in de sport
wereld voordoet, wat al jaren 
schering en inslag is, dan spreekt 
iedereen er schande van. Die dub
belheid komt in de voorstelling 
ook aan de orde." 
„Dan hebben we het nog niet over 
de psychische druk die hoe langer 
hoe meer op ons wordt uitgeoe
fend. In deze kapitalistische maat
schappij wordt alles en iedereen 
ondergeschikt gemaakt aan een 

steeds hoger rendement. Preste
ren en nog eens presteren! Dat 
staat hoog in het vaandel." 
Wanneer de bal teruggekaatst 
wordt met de opmerking dat kun
stenaars en dus evenzeer acteurs 
dikwijls ziel en zaligheid opoffe
ren voor een of andere sublimatie, 
schiet Daphne de Bruin in de 
lach. „Ja, wij maken ons even 
goed schuldig aan een vorm van 
'kampioenenkweek'. Je moet eens 
zien wat voor medicinale spullen 
erzoaljn de kleedkamers rond
slingeren bij een voorstelling: 
spulletjes tegen verkoudheid, 
middeltjes tegen vermoeidheid, 
we drinken van die frisdrankjes 
met een opkikkerende werking. 
Inderdaad, veel acteurs en thea
termakers maken alles en nog wat 
ondergeschikt aan hun vak." 
„Omdat deze kwestie zo ingebur
gerd is, hebben we het juist be
spreekbaar willen maken, zónder 
dat we daar direct allerlei oplos
singen voor hebben. Daar is thea
ter, denk ik, ook niet voor." In elk 
geval vindt Daphne de Bruin die 
rol van Birgit heerlijk om te spe
len. „Ik ben nu 34, het is dus een 
extra uitdaging om zo'n meisje 
van een jaar of vijftien uit te beel
den. De Kampioenenkweek is bo
vendien een heel dynamisch stuk 
met van die korte, flitsende scè
nes. Je moet dus snel kunnen om
schakelen, zowel in situaties als in 
emoties. Dat is best spannend en 
heerlijk om te doen." 

Theater de Fransche School Culem-
borg, vr 13 mrt. Huis a/d Werf Utrecht, 
di17 t/mza 21 mrt20.30uur. 

Daphne de Bruin als de 
zevenkampster Birgit Dressel in 
De Kampioenenkweek van Paul 

Feld bij Growing Up in 
Public/InDependance. 

(Foto Reyn van Koolwijk) 
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op roem niet 
i E SPORTWERELD heeft de herin

nering aan de tragische dood 
van de West-Duitse zevenkamp-

Ster Birgit Dressel al lang uit het geheu
gen gewist. Het is ook alweer bijna elf 
jaar geleden - 10 april 1987 om precies 
te zijn - dat zij in de universiteitskliniek 
van Mainz, schreeuwend van de pijn, 
overleed. 

Zij was het slachtoffer van een (sport)-
maatschappij die destijds net zo hard als 
de Duitsers aan de andere kant van de 
Muur haar ideologische gelijk wilde be
wijzen. 

Birgit Dressel was als juniore al een 
talent Ze baande zich een weg naar de 
West-Duitse top, debuteerde op de 
Olympische Spelen van Los Angeles in 
1984 met een beloftevolle negende 
plaats en bereidde zich nadien voor op 
de Spelen van Seoel in 1988, waarop zij 
als 27-jarige haar sportieve climax 
hoopte te bereiken. 

Dressel had zich met huid en haar 
overgeleverd aan Thomas Kohlbacher, 
haar coach en verloofde. De zwartgelok-
te trainer vermeed eenjaar nadien nog 
angstvallig het woord 'doping' toen we 

•bij een bezoek aan de Universitats 
Sportclub Mainz over haar dood spra
ken. "Birgits dood was een tragische 
samenloop van omstandigheden," zei 
hij destijds. "Een klinisch ongeluk dat u 
en mij ook zou kunnen overkomen." 

Kohlbacher wist beter. Hij had haar al 
in 1981 de weg gewezen die'al zoveel 
sportlieden uit het westen waren ge
gaan: naar de kliniek van professor Ar-
min Klümper, de wonderdokter uit Frei-
burg. Kohlbacher was zelf vroeger als 
atleet ook een klant van Klümper. "Hij 
gaf mij allerlei preparaten die je zo in de 
apotheek kunt halen. Ik heb mij er altijd 
prima bij gevoeld." 

e 
N 

Nu het dopingsysteem in de voormalige DDR voor het 
Berlijnse gerecht aan de kaak wordt gesteld, is het goed dat 
ook de vinger wordt gelegd op de praktijken in het Westen. 
In De Kampioenenkweek, een toneelstuk geschreven en 
geregisseerd door Paul Feld, wordt de dood van de atlete 
Birgit Dressel, die mede door dopinggebruik een smartelijke 
dood stierf, als metafoor gebruikt voor de huidige 
maatschappij, die zich nog staande houdt met kunstgrepen. 

JOOP HOLTHAUSEN 

Maar de toenmalige Nederlandse mara
thonloper Cor Lambregts, ook al een 
'patiënt' van Klümper, zei over hem: 
"Hij fluit wat, hij zingt wat en gooit de 
naald er als een dartsspeler in. Hij spuit 
gemakkelijk en geeft veel medicijnen." 

Met veel succes kennelijk. Want de 
foto's en teksten aan de wanden van 
zijn kliniek getuigen van grote dank
baarheid. Hoogspringer Mogenburg 

'schreef na zijn gouden triomf op de 
Spelen van 1984: 'Lieber Professor. Du bist 
für mich een ganz 'Grosser' und nicht nur in 
der artzlicher Betreuung.' 

Een reeks grootheden liet zich behan
delen door Klümper, van voetballende 
helden als Breitner en Hoeness tot en 
met de Japanse turnploeg. In West-Duit
se atletiekkringen was een rijmpje bij
zonder populair: Laufst du wie ein Stum
per, dann musst du mal zum Klümper. 

Armin Klümper, zelf ooit een tien
kamper, hield niet van halve maatrege
len. Hij was trots op de resultaten die de 
sporters door zijn behandeling behaal
den. "Er wordt zoveel gesproken over 
de begeleiding in de DDR," zei hij in een 

interview met deze krant. "Ik zeg u: wij 
zijn ze ver voor." Na Dressels dood wer
den in haar medicijnkastje niet minder 
dan honderd verschillende preparaten 
aangetroffen, variërend van vrij on
schuldig tot zeer agressief, van vitami
nes tot officieel verboden spierverster
kers. 

Klümper hield vol dat 'slechts' iveer-
tien preparaten door hem waren ver
strekt. In het gerechtelijk dossier werd 
gesuggereerd dat Klümpers injecties 
mogelijk haar weerstandsysteem heb
ben gebroken, waardoor zij in de dagen 
voor haar dood niet meer reageerde op 
de haar toegediende medicijnen. 

De Klümper-cocktail was befaamd in 
sportkringen. Aan het mengsel dat de 
Freiburgse professor aan zijn sporters 
toediende, werden bovennatuurlijke 
krachten toegekend. Maar collega's van 
Klümper beweerden destijds dat hij 
door de combinatie van medicijnen het 
gestel van de sporters sloopte. 

Zeker is echter dat ook in de laatste 
levensfase van Dressel in het acade
misch ziekenhuis van Mainz grote fou

ten zijn gemaakt, zoals uit het gerechte
lijk dossier blijkt. Een chirurg spoot 
haar een dag voor haar dood vijf milli
gram metamozol in, een zwaar toxische 
stof, die vanwege de zeer schadelijke . 
bijwerkingen inmiddels al jaren niet 
meer wordt gebruikt. In het gerechte
lijk dossier wordt melding gemaakt 
over een dosis die gevaarlijk dicht de 
grens van het dodelijke nadert. 

"Mijn dochter is een slachtoffer van 
de farmaceutische industrie," luidde de 
aanklacht van vader Dressel en wie de 
lijst van lichamelijke afwijkingen bestu
deert, die in het autopsierapport zijn 
opgenomen, kan niet anders dan de 
conclusie van Dressel senior beamen. 
De gewrichten van Birgit Dressel waren 
ontstoken en vergroeid. Haar wervelko
lom leek op die van een patiënt die door 
reuma was gesloopt. 

De dood van Birgit Dressel veroor
zaakte heel even een schokeffect in de 
(sport)maatschappij. Maar nog datzelf
de jaar, bij de WK atletiek in Rome, was 
iedereen het 'incident' alweer vergeten. 
Toen het vliegtuig met atleten in de 
Bondsrepubliek terugkeerde, rukten de 
atleten nog op het vliegveld het nieuw
ste nummer van Der Spiegel uit de rek
ken om de coverstory te lezen: Rutsch-
bahn in den legalen Drogensumpf, waarin 
de hele affaire-Dressel uitgebreid werd 
beschreven. 

De toenmalige voorzitter van de 
West-Duitse atletiekbond, dr. Eberhard 
Munzert, kon zijn oren niet geloven 
toen hij atleten hoorde reageren met "O 
mijn god dat heb ik ook altijd gebruikt." 
Of, nog erger: "Hé, interessant dat pro
duct ken ik nog niet." Zelfs de dood 
schrikt sommige topsporters niet meer 
afin hun onverbiddelijke jacht op roem 
en geld. 
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Feld: de hele maatschappij 
staat stijf van de kunstmest 

"ET APPLAUS dat deze 
week in de Hanzehal in 

_^. Zutphen opklaterde voor 
de uitvoerenden in De Kampioe-
nenkweek, was magertjes. Dat 
kwam niet door het gebrek aan 
waardering, maar uitsluitend 
door de schrale opkomst. Amper 
dertig kijkers trok de vertolking 
van de sporttragedie. En dat was 
jammer, op de eerste plaats voor 
regisseur Feld en zijn spelers. 
Maar ook voor die wegblijvers, 
die daardoor de kans misten ken
nis te maken met Felds intrige
rende aanklacht tegen de maat
schappij, die niet meer zonder 
middeltjes kan. 

Het enige dat eraan ontbrak, 
was een introductie. Want de 
dood van de atlete Birgit Dressel 
mag dan model staan voor een 
maatschappij, die - om in Felds 
terminologie te blijven - stijf 
staat van 'de kunstmest', het was 
toch geen overbodige luxe ge
weest om in kort bestek het ware 
leven en de achtergrond van 
Dressel te schilderen. 

Want wie, buiten een uiterst 
select groepje van kenners, weet 
wie Birgit Dressel was ? Wie heeft 
er, buiten de sportingewijden, 
ooit gehoord van sportarts Armin 
Klümper ? Wie weet van de ver
houding tussen Dressel en haar 
toenmalige coach, Kohlbacher ? 
Een uitleg vooraf had onder meer 
duidelijk gemaakt dat Dressel 
mede door dopinggebruik is over
leden, dat 'Armin-cocktails', de
zelfde zijn als de reëel bestaande 

Klümper-cocktails en dat er in
derdaad een verhouding was tus
sen Kohlbacher (in Felds stuk: 
coach Louis) en Birgit Dressel. 

Het is wellicht de enige disso
nant van een stuk, waarin de 
schrijver/regisseur de sportsfeer 
duidelijk aanvoelt. Feld liet zijn 
betrokkenheid bij sport al eerder 
blijken met de opvoering van 
'Fausto', een toneelstuk waarin 
zijn onverholen bewondering 
doorklonk voor het Italiaanse 
wielerfenomeen Fausto Coppi. 

De Kampioenenkweek is op een 
heel andere leest geschoeid. Het 
laat zien dat 'kunstmest' niet en-

Kampioenenkweek 
De Kampioenenkweek is een co
productie van Growing up in 
Public (Utrecht) en InDependan-
ce (Arnhem), geschreven en ge
regisseerd door Paul Feld. 

Daphne de Bruin, heeft de 
hoofdrol. Verder spelen mee: 
Martijn Fischer, Harm van Geel, 
Paul Hoes en Noël van Santen. 

Te zien in Podium Gigant, 
Apeldoorn (2 april). De Gruit-
poort, Doetinchem (3/4), Bouw
kunde, Deventer (4/4), Frascati, 
Amsterdam (7 tot en met 11/4), 
Stadsgehoorzaal, Vlaardingen 
(16/4) Harmonie, Leeuwarden 
(17/4), Catharinakapel Harder
wijk (18/4), Kunsthuis 13, Velp 
(23/4). 042, Nijmegen (24/4). Pro-
vadja, Alkmaar (25/4) en Het 
Oude Raadhuis, Hoofddorp (1 
mei). 

kei een uitwas is in de sport, 
maar ook in de rest van de maat
schappij. Het maakt duidelijk dat 
ook musici, balletdanseressen en 
zakenmensen zich bedienen van 
kunstgrepen om de top te berei
ken. Het doel heiligt de (doping) 
middelen. Het maakt niet meer 
uit hoe mensen hun idealen ver
wezenlijken, als ze hun dromen 
maar waarmaken. "Doping is," 
zegt Feld "onderdeel geworden 
van topsport." Maar hij voegt er 
onmiddellijk aan toe dat het in 
andere sectoren van de maat
schappij weinig anders is. "Er 
groeit een andere moraal." 

Hij vindt dat ook binnen de 
sport nogal eens spntke is van 
een zekere schijnheiligheid. "Als 
Gianni Romme wereldrecords 
rijdt, zet niemand daar vraagte
kens bij. Maar als Gunda Nie-
mann, afkomstig uit de voormali
ge DDR, buitengewone prestaties 
verricht, klinkt er altijd iets van 
verdachtmaking door." 

Feld weet uit gesprekken met 
Emiel Vrijman van het Neder
lands Centrum voor Dopingvraag-
stukken dat ook in Nederland 
fors wordt gebruikt. Op initiatief 
van Vrijman wordt de reeks van 
voorstellingen nog met één wordt 
uitgebreid. Op 9 mei zal De Kampi
oenenkweek voor het laatst wor
den uitgevoerd voor een select ge
zelschap van sportbestuurders en 
van vertegenwoordigers van het 
ministerie van staatssecretaris 
Terpstra. 

JH. 



Theaterthriller 

Growing Up in Public 
i 

Hoofddorp - Hoe ver kun je, of wil je gaan om je idealen te 
bereiken? Deze vraag staat centraal in het toneelstuk 'De 
Kampioenenkweek' van Growing Up in Public in samenwer
king met Independance, dat op vrijdag 1 mei in Theater Het 
Oude Raadhuis te zien is. 

Het Witte Weekblad 
22 april 1998 

i * 

Theatrale satire waarin de dope-cultuur van topsporters op de hak 
worden genomen. Foto: Reijn van Kooiwijk. 

Het stuk is een theatrale satire 
waarin de dope-cultuur van top
sporters op de hak wordt geno
men. De zaak van de topatlete 
Birgit Dressel, die platgespoten 
het leven liet, staat model. 
Growing Up in Public heeft een 
uitstekende reputatie opgebouwd 
alsgezelschapdateigenzinnigeen 
eigentiidse producties maakt. Zo
wel eigenzinnig als eigentijds is 
ook het nieuwe stuk 'De Kampioe
nenkweek'. 
Het is bijna tien jaar geleden dat de 
sportwereld geschokt werd door 
de plotse gruwelijke dood van de 
atlete Birgit Dressel. Zij stierf on
der helse pijnen in handen van niet 
minder dan twintig machteloze 
doktoren. Een allergische reactie 
op een pijnstiller werd als doods
oorzaak opgegeven. Maar al gauw 
kwam via de pers naar buiten dat 
er meer dan vijftien farmaceuti
sche (doping)-stoffen in haar li

chaam aanwezig waren, plus de 
meest onwaarschijnlijke ver-
groeïngen aan haar spieren en 
botten. Dit waargebeuren drama 
staat model voor 'De Kampioenen-
kweek'. Een meisje droomt van de 
top en wordt daarbij 'geholpen' 
door de duivelse manager van een 
pharmaceutisch bedrijf, een arts 
die zijn ziel verkoopt en een trainer 
die hogerop wil. 
Met di! gruwelijke verhaal gaat 
Growing Up in Public op zoek naar 
het antwoord op de als maar toene
mende vraag naar 'meer' en 'be
ter' en de morele grenzen die 
daaraan te pas komen. Niet alleen 
de sportwereld, maar de hele 
westerse maatschappij is ver
slaafd aan chemische middelen 
om de eigen mogelijkheden te 
vergroten. Prestatie lijkt belangrij
ker dan gezondheid. 
De voorstelling begint om 20.30 
uur. 



De Kampioenenkweek te zien in Oude Raadhuis 

Paul Feld maakt van gedrogeerd sporttalentje tragische heldin 
THEATERRECENSIE 
hOMME SIEBENCA 

De Kamcioenenkweek Growing up in Pu
blic; independance. Tekst en regie: Paul 
Feld. Spel Daphne ae Bruin. Martijn Fi-
scher. Paul Hoes en Noel van Santen. Ce-
z,en. 11 maan. Toneelschuur Haarlem. 
Nog te zien; 1 mei Oude Raadhuis. 
Hoofddorp. Cp de pagina Uitgaan vindt u 

een red jctiebon voor deze voorstelling. 

Als een vrouwelijke gabber - in 
het jargon, een faverteet. ge-... 
noemd - gaat actrice Daphne 
de Bruin tekeer op de beukende 
muziek. Ze heeft net flink in de 
pillenpot gegraaid, waardoor ze 
zichzelf tot een ongekende 
prestatie weet op te zwepen. 
Transpirerend, zwaar hijgend 
en met wijd opengesperde ogen 
ragt ze als een op hol geslagen 
cirkelzaag over de dansvloer. 
Maar schijn bedriegt. Wat op 
het eerste gezicht een dansma
niak lijkt, met xtc als brandstof, 
is in feite een jong zevenkamp-
stertje dat is volgestouwd met 
stimulerende middelen en hor
monen. 

Bij het schrijven van het stuk 
De Kampioenenkweek had re
gisseur Paul Feld van Growing 
Üp in Public een historisch per
sonage voor ogen. Zo'n tien jaar 
terug overleed de West-Duitse 
zevenkampster Birgit Dressel, 
misbruikt als proefkonijn door 
een farmaceutische firma. Zon
der zich exact aan de feiten te 
houden, tekent Feld de ontwik
keling van het piepjonge meisje 
dat droomt van Olympisch 
goud. maar terecht komt in een 
neerwaartse spiraal van de 
sportverloedering. Ze eindigt als 
een totaal gedesillusioneerd 

Daphne de Bruin zet haar rol van opgefokt potentieel kampioentje lekker vet neer. De tragiek van een verwoest leven wordt pijnlijk voelbaar. 
FOTO • REYN VAN KOOLWIJK 

menselijk wrak met spieren als 
staalkabels, haargroei over het 
hele lijf en gedegenereerde eier

stokken. Dat dope, sport en 
poen een duivelspact met el
kaar hebben gesloten, is al de

cennia bekend, maar nog steeds 
slikken we als publiek de top
prestaties elke keer opnieuw 

voor zoete koek. In snel gemon
teerde, flitsende scènes geeft De 
Kampioenenkweek een kijkje in 

de bekende dope-keuken, dit
maal vanuit het perspectief van 
het jonge slachtoffertje dat door 
louche en gewetenloze lieden 
om haar heen wordt geofferd op 
het altaar van het grote geld. 
Troef van de voorstelling is 
Daphne de Bruijn die in een 
lekker vet aangezette speelstijl 
de satire en daarmee de humor 
alle ruimte geeft, maar ook de 
tragiek van een verwoest leven 
pijnlijk voelbaar maakt. 

Gekleed in haar witte trai-
ningsjackje met daaronder lin
gerie in Madonna-stijl weet ze 
perfect het naïeve, behaagzieke 
sportmeisje neer te zetten dat 
cjoor haar trainer, arts en spon
sor richting afgrond wordt ge
duwd. Helaas komen niet alle 
rollen goed uit de verf, maar de 
belangrijkste tegenspeler van 
De Bruin, Paul Hoes, levert vak
werk. Hij zet een subtiele draai
kont van een ai\s neer, die wor
stelt met zijn geweten, maar 
uiteindelijk het spelletje braaf 
meespeelt. En daarmee beli
chaamt hij de kernvraag van dit 
stuk; hoe ver kun je gaan op 
weg naar de top, op welk mo
ment wordt prestatiedwang im
moreel? 

In werkelijkheid kwam Birgit 
roemloos aan haar einde, in De 
Kampioenenkweek geeft Paul 
Feld een mooie melodramati
sche draai aan het slot waar
door de zevenkampster een tra
gische heldin wordt. Ze groeit 
uit tot een soort monster van 
Frankenstein, die de mannen 
die haar hebben gekweekt met 
haar bovenmenselijke krachten 
verplettert. 
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Nu ook gedoogbeleid 
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voor doping in de sport? 

* ^ j 

E EN gedoogbeleid voor 
doping is volgens de 
voorzitter van de Vereni
ging voor Sportgenees-

kunde, dr. Jan Aghina, bespreek
baar. *We moeten de dopingpro-
blematiek helemaal opnieuw be
kijken. En een gedoogbeleid past 
wellicht in een nieuwe richtlijn 
voor artsen inzake dopingbeleid.' 

Sportarts Jan Aghina kwam tot 
zijn opmerkelijke conclusie tij
dens een rondetafelconferentie 
georganiseerd door de Vereniging 
voor Sportgeneeskunde met als 
thema 'zin en onzin van de do-
pingproblematlek'. 

Opmerkelijk is de zienswijze 
van Aghina vooral omdat de hui
dige Nederlandse richtlijn voor 
artsen zegt dat er geen dopingge-
duide middelen door artsen mo
gen worden voorgeschreven. 

De Limburgse sportarts W. San
ders werd om die reden deze week 
voor de tuchtcommissie gedaagd. 
Hij zou zich bij de begeleiding van 
wielrenners niet aan de richtlijnen 
hebben gehouden. 

Jaren geleden werd het stand
punt van Aghina vertolkt door de 

• • • • • • • ; 

Jaren geleden was huisarts Karsten de enige 
die meende dat dppinggebruik, mits onder 
toezicht, mogelijk moest zijn. Karsten staat 

niet langer alleen, Jan Aghina, voorzitter van 
de Vereniging voor SportgeneeskundeTplèit 

voor een 'gedoogbeleid'. 

door Ludo van Klooster 

Haarlemse huisarts Karsten. De 
laatste heeft altijd beweerd dat de 
controle op de gezondheid van de 
sporter beter te beheersen is door 
-na verantwoorde voorlichting 
en gesprekken over alternatie
ven- de middelen vrij te geven. 
De kans is groot dat de sporter ze 
anders volgens Karsten elders 
gaat halen; in dat geval is er hele
maal geen sprake meer van con
trole of deskundige begeleiding. 
Sinds de invoering van de richtlijn 

voor artsen heeft Karsten zich aan 
de gedragslijn geconformeerd. 

In al zijn helderheid zal het 
evenwel nog lang duren eer Aghi
na zijn .vereniging over de streep 
heeft getrokken. Vooral professor 
Mosterd, zo ongeveer de grond
leggervan de sportgeneeskunde in 
Nederland, reageerde zaterdag 
ongemeen fel op de uitspraken 
van Aghina. Hij benadrukte dat de 
voorzitter slechts op persoonlijke 
titel kon spreken. Het is volgens 

hem uitgesloten dat er op dit punt 
snel consensus zal komen. Een 
collega voegde er aan toe dat Ne
derland zich met zo'n visie inter
nationaal net zo zal isoleren als 
met het huidige gedoogbeleid in
zake het drugbeleid. 

De aanwezige geleerden en poli
tici kwamen tot hun uitspraken na 
een laatste vertoning van het to
neelstuk 'De Kampioenenkweek', 
geschreven en geregisseerd door 
Paul Feld. Hij nam het waarge
beurde verhaal van de carrière en 
de dood van de Duitse zeven
kampster Birgit Dressel te baat 
om zijn onbeantwoorde vraag 
naar buiten te brengen, waarom in 
de normale maatschappij wel alle 
kunstmest en pilletjes tot presta^ 
tieverbetering zijn geaccepteerd, 
maar in de sportwereld niet. 

Om die vraag tot een oplossing 
te brengen, moet de doping aller
eerst uit de taboesfeer worden ge
haald. 'De sloten moeten van de 
monden van de sporters', liet hij 
zaterdag weten. 

In het toneelstuk kwamen alle 
facetten van de dopingproblema-
tiek op leuke, pakkende en goed 

gespeelde wijze aan de orde. Van 
de vaak grote naïviteit van de 
sporter tot de invloed en belangen 
van de commercie en de relatie 
met de door 'kunstmest' opgefok
te maatschappij. De huisarts in 
het toneelstuk had volgens som
migen veel weg van de Limburgse 
huisarts Sanders (toeval of niet?) 
en de ambitieuze en zelfgenoegza
me trainer heette Louis (geen toe
val). ' 

In de discussie na afloop bleek 
snel de aan de gang zijnde menta-" 
liteitsverandering. Alle klassieke 
bestrijdingsargumenten als con
currentievervalsing en gezond
heidsbescherming werden, met 
uitzondering van de enige sporter 
in het gezelschap (schaatser Er-
ben Wennemars), door niemand 
meer relevant geacht. Sport is van 
nature niet eerlijk en topsport is 
geen gezondheidskuur (citaat van 
de omstreden Italiaanse wiele-
rarts Michele Ferrari) was zater
dag de vrijwel unaniem aanvaarde 
mening. 

Maar evenzeer was men van 
mening dat goede voorlichting en 

controle belangrijk blijven. Dat 
zijn de afgesproken spelregels, die 
nageleefd moeten worden. Aghina 
zei daarover dat die regels dan wel 
controleerbaar moeten zijn^ 'Er is 
regelgeving. Zorg allereerst dat 
die te handhaven is. Dat betekent 
dat een heleboel middelen die niet 
te controleren zijn, van de lijst af 
moeten.' 

Een aantal middelen van de lijst 
zal niemand erg vinden. Om te 
beginnen met niet-prestatieverho-
gende middelen. De Italiaanse 
wielrenner Franco Ballerini be
klaagde zich enkele weken in 
deze krant nog dat zijn zoontje 
van vijf bij een verkoudheid wel 
efedrine kreeg voorgeschreven en 
dat zijn vader het niet kon nemen 
omdat hij wielrenner was. 'En je 
rijdt er echt niet harder van, hoor.' 

Maar ook voor wel prestatiever-
hogende middelen lijkt de in
schikkelijkheid groter te worden, 
al is het soms enkel uit onmacht of 
ander onduidelijk belang. 'Het is 
toch hypocriet dat bodybuilding 
waarvan iedereen weet dat, voor
zichtig geschat, 99,9 procent van 
de topbeoefenaren gebruikt, 

wordt toegelaten als olympische 
sport in Sydney', stelde Karsten 
zaterdag. 

De onmacht om een middel aan 
te tonen staat centraal bij de be
strijding van het in duursporten 
gebruikte eiwithormoon epo. epo 
bevordert de aanmaak van rode 
bloedlichaampjes met als gevolg 
een potentieel hoger zuurstof
transport. In onderzoek is aange
toond dat gebruik van epo het 
prestatievermogen van duurspor
ters verhoogt. 

Het probleem is dat bij controle 
nog niet op een snelle wijze een 
duidelijk onderscheid gemaakt 
kan worden tussen van buitenaf 
toegediend hormoon en het door 
het lichaam zelf aangemaakte. 
(Sommigen zeggen overigens dat 
het alleen komt doordat er te wei
nig geld in het onderzoek wordt 
gestopt.) 

Om het gebruik van epo in te 
dammen is in de wielrennerij de 
hematocriettest aanvaard, waar
door renners met te veel rode 
bloedlichaampjes om gezond
heidsredenen worden uitgeloten 
van wedstrijden. Teveel rode 

bloedlichaampjes geven te dik 
bloed, hetgeen de kans op trom
bose en infarcten vergroot. De 
mate van de stroperigheid van het 
bloed wordt gemeten met de he
matocriettest, die vorig jaar op in
stigatie van de Italiaanse wiele-
rartsen en met instemming van 
alle wielrenners is ingevoerd. 

Een dergelijke test is in wezen 
een eerste vorm van het gedoog
beleid dat Aghina zaterdag bepeit-
te (zonder overigens dit voorbeeld 
te noemen). En het ijkpunt blijft 
de gezondheid van de atleet. Een 
renner die een 'bloeddikte' van 46 
heeft (het gemiddelde van een ge
zond mens), terwijl 50 op grond 
van gezondheidsoverwegingen is 
toegestaan, heeft als het ware per
missie om zijn epo aan te vullen. 
Voor een dergelijk gedoogbeleid 
zouden volgens Karsten onafhan
kelijke sportartsen ter beschik
king moeten staan. 'Zogenaamde 
vertrouwensartsen, die kennis van 
zaken hebben. Een kleine groep 
van hooguit twintig komt in aan
merking. Bij die artsen kan de 
sporter op eigen initiatief aan
kloppen.' 


