
Tussen de mensen 

Ik wil vandaag een ‘Voske’ doen. Sommigen zullen mij direct begrijpen. Maar de meesten 
misschien niet. Je zou een ‘Voske’ kunnen omschrijven als een stukje tekst, niet al te lang, met 
atletiekinhoud, met een sociaal randje, van impressionistische stijl. En…belangrijk (!), getekend 
Johan De Vos. Bovendien, niet na te volgen. Onnavolgbaar zijn ze, de cursiefjes van Voske.


Dus begeef ik mij op glad ijs.

Hoewel het vandaag een stralende lentevooravond is. Zeventien graden in de zon. Iets minder in 
de schaduw van de tribune. De piste van de Blaarmeersen is goed bezet. Het valt moeilijk te 
beschrijven wie hier allemaal aan het trainen is. In feite is het mooi om zien hoe atleten van 
verschillende clubs samen in de weer zijn. De trainingspakken zijn neutraler, niet clubgerelateerd. 
Hier en daar verraadt een shirtje of een logo op de rug wel iets.


Kampioenen als Jente verraden zichzelf altijd. Het lot van wereldberoemd te worden… Hoe zou hij 
dat beleven? Jente trekt even de wenkbrauwen op als hij mij ziet keuvelen met een jongedame 
van zijn leeftijd. Maar snel is hij alweer in de ban van zijn vrouwelijk gezelschap, dat joviaal zijn 
aandacht opeist. Hij heeft net gepolstokt. Straks nog een les van zijn academie meepikken. En 
daarna nog wat kogels verstoten. Dat is het leven van een meerkamper. Ik hoor hem niet klagen.


Ik ben daar niet voor Jente, Ik ben daar feitelijk voor onze G-atleten. Piet en Peter zijn er. Atleten 
met een fysieke beperking. Zij tussen de anderen, de hordenoefenaars, de sprinttrekkers, de 
speerwerpers, de schijfgooidansers, de eenling die rondjes draait in steady state, de stokdragers 
die proberen een Duplantiske te doen. Daar vind je Piet en Peter dus tussen. In welzijnsland 
noemt men dat ‘inclusief werken’. Zij tussen de mensen. Dat wordt geapprecieerd. Mensen met 
een beperking hebben niets aan exclusiviteit. 
 
“In mei ga ik mijn eerste racerunnerwedstrijd doen”, zegt Piet.


Een trainer laat zijn hordekes drie banen opschuiven als hij Piet ziet aankomen. Piet met zijn 
petra-fiets, ook racerunner genoemd. Daar kijkt niemand van op. Dat is normaal. Piet en trainer 
Natan krijgen vrije baan. Twee banen zelfs. Want er is ook nog plaats voor stagiaire Laure, op weg 
om kinesist te worden. Sportkine misschien?


Laure kan haar eerste frêle praktijkervaring uit de kast halen om die spastische onderbenen van 
Piet eens flink te strechen. De transfer van een autozetel naar de renbaan verdient wel wat warme 
en kundige aandacht.

“Piet is echt wel verbeterd. Technisch vooral”, verwondert begeleider Georges zich.


Natan heeft zich voorzien op het goede weer. Met zijn donkerste zonnebril en zijn korte quotes is 
hij alweer zijn Westvlaamse zelve. 

“Hoog uitzwaaien, Peter”, Natan is helder in zijn instructies. Peter laat die gehandschoende pollen 
hoog achter zijn gekromde rug uitkomen. Drie wielslagen verder is dat alweer een pakje minder. 
Lastig moet het zijn, ja zeker wel! Maar ondertussen is Peter in zijn wheeler wel de snelste man op 
de baan. Zijn intervalsprints zijn indrukwekkend. Niet zo lang geleden reed hij een halve marathon. 
Houdt meerdere Belgische records. Hij houdt van ‘dood gaan op een piste’, dat zegt hij toch zelf.


Trainer Luc weet welke torsie je nodig hebt om een speer te lanceren. Maar langs de omheining 
heen kijkt hij toch met enige bewondering toe hoe Piet in zijn wheeler wordt geplooid, gecaleerd, 
gehelmd en gefixeerd. Doet een beetje denken aan Verstappen in zijn Red Bull… maar dan iets 
trager (flauwe grap, moet kunnen).

Piet is een man van veel talenten. Optimistisch. Werker. Doorzetter. En ook kunstenaar! En dus 
ook G-atleet, niet te vergeten.


“Oh wat is het heerlijk …” (zo zou Voske dat schrijven) om al deze jonge talenten hier bezig te 
zien. Naast die sportieve talenten is het raden naar alle andere competenties van deze mensen. 
Talenten die even op het achterplan blijven. Van knappe student, creatieve kunstenaar, bezorgde 
papa, attente vriendin tot ijverige ingenieur (zoals Peter).

Daar sta ik dus tussen. 

Dat voelt goed.


