
De verderfelijke invloed van sport. 15-05-2014

Sport heeft een grote invloed op onze samenleving. Ook als we heel ver terug gaan in de tijd.

Neem nou de Romeinen. De Romeinen hadden al ‘‘brood en spelen’’ om het volk rustig te

houden. Ook nu wordt sport nog steeds als ‘‘vermaak’’ gezien. Denk aan de vele wedstrijden

op de televisie.

Wat doet sport met een mens?

Elke vorm van sport bevordert zeer sterk het egoïsme. Elke wedstrijd of elk spel dat gespeeld

wordt, moet gewonnen worden. Het dwingt jou ook om te presteren, je moet de beste zijn. Om

de beste te kunnen zijn moet je trainen en nog eens trainen, zoveel dat het ongezond voor je

lichaam is. Kleine kinderen worden op een sport gedaan en wat leren ze daar? Leren ze iets

positiefs? Leren ze in de sport respect, samenwerken, geven, gunnen, liefde e.d.? Nee......

In de sport bestaat geen liefde, harmonie, samenwerking, medegevoel of gunnen. De

ogenschijnlijke samenwerking binnen een team is een illusie want uiteindelijk wil elk teamlid

binnen het team de beste zijn en met de eer strijken. 

Het doel is om de tegenstander uit te schakelen, een kopje kleiner te maken want jij moet

winnen, kost wat kost ook al moet dat op een listige, sluwe, gemene of gewelddadige wijze.

Er zijn maar zéér weinig sporters die genoegen nemen met een 2e of 3e plek. Allemaal willen

ze eerste worden. Kijk maar op een erepodium waar de drie beste sporters gehuldigd worden.

Nummer twee en drie staan erbij als een boer met kiespijn en in hun hart kunnen ze nummer

één wel schieten. Alléén nummer één is de beste. Nummer twee is al iets minder goed dan

nummer één. Nummer drie is nog minder goed, enz. Maar wat is de ene mens meer of beter

dan de ander? Waarom is de ene een winnaar en de ander een verliezer? Elk mens heeft zijn

gave, kwaliteiten en prestaties. Deze eigenschappen moeten we leren gebruiken voor elkaar,

voor opbouw van de samenleving en dan bestaan er geen winnaars of verliezers meer.  

Het woord “tegenstander of rivaal” getuigt al van weinig naastenliefde.

Sport is respectloos. Je naaste liefhebben, geldt niet in de sport. 

Competitie is gericht op het verslaan van een persoon of groep.

Teamwork daarentegen is gebaseerd op het in vertrouwen

samenwerken van personen om samen iets voor elkaar te krijgen of op

te bouwen. In de sport kent men geen enkel respect voor de

tegenstander. Fouten mogen niet gemaakt worden want een fout wordt

genadeloos afgestraft. 

Sport bevordert de hebzucht, eerzucht, het egoisme, hoogmoed, ja, men wordt er zelfs wreder,

agressiever en onmenselijker van:

- als ik de bal heb wil ik scoren, want degene die scoort, die wordt toegejuicht en wordt

vermeld in de scores lijst.

- ik wil beter zijn dan mijn tegenstander, als ik mijn tegenstander verslagen heb, streelt dat

mijn ego.

- de tegenstander mag nooit winnen. Die moet het liefst verslagen worden met zo groot

mogelijke cijfers. De tegenstander ook een punt gunnen? Dat nooit!

- als de tegenstander aan de winnende hand is, komen er ongemerkt negatieve gedachten in je

hoofd en ga je de tegenstander van alles toewensen.

- wanneer de tegenstander jou voorbij loopt ga je gemene streken uithalen zoals, pootje haken,

shirt trekken enz.



- wanneer jij niet kunt winnen, zijn er genoeg middelen verkrijgbaar om jou meer energie te

geven, denk aan doping e.d. De verleiding van deze producten is erg groot.

Wat gebeurt er allemaal tijdens een wedstrijd?

Vloeken, schelden, verachten, vechten, elkaar de

gruwelijkste ziektes toewensen, seksuele losbandigheid

voor en na de wedstrijden............sport is oorlog, een

krachtmeting. Sport lijkt soms wel een slachtpartij.

Hoevelen zijn er al niet met een brancard van het veld

gedragen? De supporters maken het vaak nog gekker

dan de spelers. Denk aan de voetbalrellen tussen

supporters van verschillende clubs wat de samenleving

veel geld kost. Tijdens een wedstrijd krijg je een vorm

van massahysterie onder de supporters. 

Sport is afgoderij. Hoeveel jonge kinderen zijn er niet die een club of speler verafgoden? Die

er van dromen om later ook zo te worden als hun favoriet? Die later ook zoveel geld hopen te

gaan krijgen?

Sommige sporten zijn ook levensgevaarlijk, denk aan auto- en motorraces. Honderden

coureurs hebben hun drang om de beste te willen zijn moeten bekopen met de dood of een

leven lang in een rolstoel. Tijdens het bouwen van stadions vallen er ook vele doden en

gewonden. In Brazilië zijn er al zes doden gevallen voor het WK van 2014. Andere sporten

zijn zéér ongezond, denk aan boksen.  

Waarom gaan er in de sport miljoenen euro’s om? Waarom krijgt een voetballer miljoenen per

jaar terwijl hij niets nuttigs produceert en krijgt een boer maar duizenden euro’s per jaar

terwijl deze noodzakelijk voedsel produceert? 

In de sport is zeer weinig menselijkheid. Hoe kan een beschaafde westerling het in zijn hoofd

halen om met een duizenden euro’s kostend voertuig door arme landen en dorpjes te gaan

crossen tijdens de Dakar rally? Hoe kan men het in zijn hoofd halen om in arme wijken een

stadion te gaan bouwen, alleen maar voor spel en vermaak, terwijl buiten het stadion de

kinderen omkomen van de honger?

Vele sporten zijn een aanslag op de natuur. Denk aan milieuverontreiniging o.a. bij trekkertrek

wedstrijden, autoraces, aanleg van circuits en stadions, motorcrossbanen in een bos.  

Waarom beoefent men een sport? Om de leegte te vullen.....en het ego te strelen.

Is er een alternatief voor sport? Iets wat wel een positieve invloed heeft? Iets waar je wel leert

samenwerken en respectvol met elkaar omgaan? Ja, denk aan survival of overlevings-

cursussen. Respect voor je naaste d.w.z. degene

die aan jou gelijk is, is een grondregel binnen de

survival. Bij survival of overlevingscursussen leer

je als groep op een speelse ongedwongen manier

elkaar te helpen, hindernissen te overwinnen,

samen te overleven, enz. Je leert geduldig en

verdraagzaam met je teamgenoten om te gaan,

hier is geen rivaliteit of een tegenstander. Hier

mag je fouten maken. Bij survival leer je lessen waar je je hele leven wat aan hebt, ook in

nood situaties. Op de scholen leren de kinderen niet hoe ze moeten overleven bij een ramp,

hongersnood of in de wilde natuur. Terwijl dit eigenlijk één van de basis lessen zou moeten



zijn. Leven is voorbereiden tot overleven. Je ziet dus dat scholen kinderen opvoeden voor

de maatschappij en niet voor het (over)leven. 

Op de scholen worden kinderen gehersenspoeld naar de normen van het systeem. Bij survival-

en overlevings-cursussen worden de kinderen aangezet om hun hersenen en al hun zintuigen

te ontwikkelen in overeenstemming met hun oer instincten. Creativiteit, oplossingen

bedenken, respect voor de natuur, zelfredzaamheid, inzicht enz. zijn zaken die van

levensbelang zijn voor een kind.

Er zijn vele ouders die hun kinderen naar sport brengen en vervolgens aan de zijlijn staan toe

te kijken (of te schreeuwen) of zelf naar de sportschool gaan. Wanneer ouders vragen bij de

thuiskomst van hun kind of het gewonnen heeft en het moet dan zeggen dat het verloren heeft,

geeft dit een onprettig gevoel bij het kind, alsof het gefaald heeft. Sommige ouders zijn zelfs

in staat om dan te zeggen: “dan moet je beter je best doen”. Zorgt dit voor een goede band

tussen de ouders en het kind? Waarom gaan deze ouders niet met hun

kinderen een survivalcursus doen? Waar ouder en kind met elkaar in

de natuur leren werken, zodat er wel een goede band kan ontstaan?

Elke rechtgeaarde ouder zal het toch tot een lust zijn om hun kind te

leren hoe ze bijvoorbeeld vuur moeten maken zonder lucifers, hoe ze

een hut of tarp kunnen maken, hoe ze leren water te vinden, hoe ze

leren wild te speuren, hoe ze leren touw te knopen, hoe ze leren

eetbare planten te herkennen e.d. 

Wedstrijden of trainingen zijn vaak in het weekend, vaak op zaterdag. Dit heeft tot gevolg dat

er die dag geen rust is in het gezin, helemaal niet als het ene kind ‘s morgens en het andere

kind ‘s middags naar sport moet. De rustdag is ervoor om als gezin of familie bij elkaar te zijn

en te genieten van Gods schepping, van elkaar en van de gedane werkzaamheden in de

afgelopen week. Het is vandaag de dag zo dat kinderen en volwassenen bijna elke dag een

verplichting hebben. Ze hebben een overvol programma. Door al die drukte heeft men geen

tijd om na te denken over het leven en vliegt het leven voorbij. Door al die drukte groeien de

gezinsleden uit elkaar, elk heeft zo zijn bezigheden. 

Maar bewegen of sporten is toch goed voor je? Jazeker, zolang het maar niet om winnen gaat.

Fietsen of wandelen in de natuur is zéér gezond zowel voor je lichaam als voor je geest.

Voor mij ben je pas een winnaar, als je de tegenstander laat winnen.
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