Een wereldkampioen genaamd Max.
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De gebeurtenissen in de Formule-1 wereld is voor mede-columnist Rudi Matai aanleiding geweest om
een stukje te componeren dat uit de verte enige gelijkenis heeft met wat ik hier schrijf. Preciezer, ik
had mijn stukje al geschreven toen ik dat van Rudi op svpromotie.nl zag staan. Maar ja, sommige
items worden af en toe op een presenteerblaadje aangereikt en dan gaan de columnistenneuzen
enigszins parallel staan. Gelukkig gaan mijn observaties duidelijk een andere kant op, dus geen
herhaling van zetten… eh, ik bedoel van stukjes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 12 december hebben miljoenen rechtstreeks kunnen volgen hoe Nederland weer eens een
wereldkampioen kreeg met de roepnaam Max. We noemen hem hier Max II, ter onderscheiding van
de Max I uit ‘onze’ discipline. De gekte was groot en een heel legioen van die iets te opvallende
oranjekleurige lieden was zelfs afgereisd naar het Midden-Oosten om lijfelijk bij de ultieme prestatie
aanwezig te zijn. Bij Max I was er ook sprake van enige gekte, al was die niet oranje gekleurd en
konden de verrichtingen slechts via radio en krant worden gevolgd. O ja, en via het Polygoonjournaal
in de bioscoop natuurlijk. “We” waren maar wat blij toen er een veer in de nationale bilspleet werd
gestoken. Toen en nu.
Max I en Max II heers(t)en in twee volledig verschillende disciplines, in twee volledig verschillende
tijden. Ook Max I had de morele ondersteuning van heel Nederland, maar afgezien van assistentie bij
de voorbereiding – voornamelijk van de Oostenrijkse schaker Hans Kmoch – moest hij het karwei
alleen opknappen en onder gelijke omstandigheden als tegenstander Aljechin.
Max II en tegenstander Lewis hebben een groot team om zich heen en de strijd wordt niet onder
gelijke omstandigheden gestreden door de betrokken partijen. De auto van concurrent Lewis
Hamilton is technisch een ander beestje. Ik heb begrepen van mensen die het weten kunnen, dat de
auto van Lewis de betere/snellere zou zijn. Het WK ging dus om precies te zijn tussen enerzijds (Lewis
+ autotype1) en anderzijds (Max II + autotype2). Dat automotieve nadeel maakt de prestatie van Max
II over al die wedstrijden extra formidabel. Wereldkampioen met uitroepteken! Maar het roept
ondertussen bij mij wel de vraag op wat een zevenvoudig wereldkampioenschap van Lewis nu
eigenlijk betekent: de beste auto of wel degelijk de beste coureur?
Dan is er nog iets dat we niet over het hoofd moeten zien: bij de Formule-I krijgen de coureurs
tijdens de race allerhande bijstand, zij zijn dan niet voor de volle 100% op zichzelf aangewezen. Er
kan bijvoorbeeld tijdens de race worden besloten om banden te wisselen op een ander moment dan
aanvankelijk gepland. Coureurs hebben ingebouwde oortjes in hun raket zitten en ze kunnen dus
naar de pits worden geroepen als het team dat nodig acht.
Er is een andere tak van sport waarbij je iets analoogs ziet: wielrennen. Als Mark Cavendish in de
Tour de France vier keer een sprintoverwinning pakt, dan is dat een overduidelijke teamprestatie.
Het team helpt hem in de niet-sprintrondes heelhuids over de bergen (‘ín de bus’), brengt hem in de
sprintrondes veilig naar de voorste gelederen en dan zijn er de onontbeerlijke aantrekkers van de
sprint. En dan mag Mark het zelf even laten zien. Het is dus het team dat wint, de sprinter is een
radertje in het geheel. Wel een belangrijk radertje met een duidelijke identiteit, het opzichtige
uithangschild van zijn team.
In het schaken ligt dat ietsje anders. Ja, er is een team dat bij de voorbereidingen helpt. Maar tijdens
de partijen is de speler volledig op zichzelf aangewezen. En het kan dan ook gruwelijk misgaan, zoals
de laatste WK-match helaas zeer overtuigend heeft laten zien. Er was niemand van het team die
ervoor kon zorgen dat Jan Nepomniasjtsji met zijn tengels in de desbetreffende partijen van de brespectievelijk c-pion afbleef. Jan had geen oortjes in, want daar heeft de FIDE reglementair indirect

een stokje voor gestoken. Het ondersteunende team kon slechts handenwringend en in het Russisch
vloekend toekijken. Het is terecht om de schaker kampioen te noemen en niet het team.
Summa summarum: Max I was de eenzame, soevereine koning, Max II de tomeloze, ijzersterke
vrijpion. Wat zou uzelf trouwens liever zijn?

