156. De Olympische Spelen van 2008
1. De OS [oo-ès] de Olympische Spelen of Spelen (lemma 'spel') bestaan uit winterspelen en
zomerspelen. Een belangrijk adagium is 'Mens sana in corpore sano', een gezonde geest in een gezond
lichaam. Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen, in 1896, werden de huidige
Olympische Spelen ingevoerd door baron Pierre de Coubertin. De zomerspelen van 2008 zijn gehouden
in Peking (Chinees: Beijing). Ze waren een eclatant succes voor de Chinese machthebbers, ondanks
mondiale protesten en de monnikenopstand in het Tibetaanse Lhasa.
2. Een van de olympische sporten is judo. We zagen menige waza-ari, yuko en ippon op de tatami. Judo
is een contactsport. Zwartebanders met heupworpen, wurggrepen en armklemmen waren er bij de
vleet. Bij de wielrensport werd niet meer met de vélocipède gereden, maar bij het veldrijden wel met
ATB-fabricaten als allterrainbicycles (mountainbikes) – elkterreinfietsjes – en BMX'en (bicycle
motocross). Een BMX-bike (Engels: BMX bike) is een crossfiets. De geletruidrager met zijn triatlonstuur
(spaghettistuur) zat goed in de toeclips en won. Bij het baanwielrennen deed men het zonder
gangmakers en dernymotoren, de kampioen moest zich in deze grand prix helemaal leegrijden.
3. De goudenmedailleoogst was het grootst voor gastland China, dat daar erg op gespinsd was. Dat
spinzen was trouwens strijk-en-zet aan de orde van de dag. De spitszwemmer Mark Spitz werd
onttroond door Michael Phelps, die acht gouden plakken behaalde. Borstcrawl is moeilijk, een
neusklem mag bij het synchroonzwemmen, een snorkel niet. Aquaswimming kan leiden tot
badkamereczeem. Wie daaraan lijdt, heeft vlotweg perikelen en tribulatie. Bij een voorkomende
ex-aequoklassering zijn er bijvoorbeeld twee lauwerkransen op de bronzen palmaressen.
4. De USA [uu-ès-aa], de Verenigde Staten van Amerika, waren op kanonschotsafstand tweede. Zonder
de genoemde Michael was het nog erger geweest. Bij het roeien zaten ze in een wherry, ze bereden
een westfaler, kregen geen subsidie van VWS [vee-wee-ès], de twirlsport stond niet op het olympische
programma en thermopakken waren gunstig voor de zeilers. Stanozolol gebruikten ze niet, sommigen
kregen een stressfractuur of zagen zwarte sneeuw, skeleton hoort op de winterspelen, maar de
racketsporten niet. Opvallend was, dat Wit-Rusland zo slecht scoorde.
5. Een fan van de zeilers keek uit zijn opblaasbare zodiac geïnteresseerd naar het zodiakaallicht. Er
waren behoorlijk veel quotezakken onder de persmuskieten. Ook voor hen is de olympiade een
tetterettet oftewel een hoogstandje. Menig mental coach hield regelmatig peptalks. De nautische
sporten leden aan windstilte in de baai. Het koningsnummer, de honderdmeterwedstrijd hardlopen
werd bij dames én heren gewonnen door een Jamaicaan(se). Sommige onderdelen hadden veel weg
van freestylen of freefighten en bij sommigen van de atleten zag je duidelijk een heintjedavidseffect.
Maar ja, dat meedoen, hè. Roem smaakt naar meer.
6. Amateurs, allrounders en beroepssporters mochten meedoen. De Belgische groenematartiesten
deden het best goed en de Rode Duivels hadden niet eens clenbuterol, een tot de bèta-agonisten
behorend antihoestmiddel, gebruikt. Ik heb geen panenka's (Jaarboek 2007) gezien, trouwens ook niet
bij de Oranjespelers. Wel vaak een mêlee en lobballen van libero's in de mandekking: een contradictio
in terminis. De ausputzer zag al big business met al die scouts van betaaldvoetbalclubs. Zou hij in het
calcio en catenaccio van het Italiaanse voetbal meekunnen? De dropkick, de free kick en de elfmeter
behoorden tot zijn spécialités. Hij wil graag Champions League spelen, daar past geen galleryplay in en
ook geen vliegende kiep.
7. Enfin, ik kijk alweer uit naar de volgende winterspelen!
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