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 tekst Annemiek Verbeek
 AchTerGrOnd

Parachutespringen, kitesurfen, klimmen: ze worden niet voor niets 
extreme sporten genoemd. Maar als je je eraan durft over te geven 
is de beloning fantastisch. Er komen geluksstoffen vrij in je lichaam 
en je hoofd raakt helemaal leeg. ‘Jij en de elementen, that’s it.’van ultieme vrijheid

de Marion Weijman (34) 

Mare Riemersma (36)
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exTreme SPOrTen

HHet Cessna-vliegtuig klimt tot 4 kilo-
meter, het is bijna zover. in een enkele 
minuut gebeurt het straks. de deur 
gaat open, de wind slaat in je gezicht. 
de spanning neemt toe als de diepte 
onder je gaapt. Je kijkt je teamgeno-
ten aan en knikt. Je springt, de lucht 
wordt uit je longen geperst. Nu komt 
het erop aan. in je vrije val zoek je de 
armen van je teamgenoten, vindt ze, 
maakt de formatie die je zo vaak, op 
een karretje op de grond, hebt geoe-
fend. in 35 seconden is het gelukt. Tijd 
om de parachute te openen en veilig  
te landen.
Marion weijman (34) heeft deze scène 

in vijf jaar maar liefst achthonderd 
keer beleefd. Met haar team ‘Serge’s 
angels’ werd ze de afgelopen jaren in 
verschillende categorieën Nederlands 
kampioen formatiespringen. ‘Nog al-
tijd heb ik kriebels in mijn buik als ik uit 
dat vliegtuig spring. als ik dat gevoel 
niet meer zou hebben, zou ik ermee 
stoppen, dan is de lol eraf. in de lucht is 
alles zen. er is geen verleden, geen 
toekomst, alleen het moment zelf.’
Ultieme vrijheid. Vraag een parachute-
springer, een multimarathonloper, een 
snowboarder of een willekeurige an-
dere ‘extreme sporter’ naar hun kick, 
en dat is hun antwoord. Volgens Frank 
Bakker, universitair hoofddocent aan 
de Faculteit der Bewegingsweten-
schappen van de Vrije Universiteit am-
sterdam, zijn er meerdere fysieke en 
mentale processen die dit gevoel ver-

oorzaken. Het is een ingewikkeld sa-
menspel tussen hormonen als adrena-
line en cortisol (dat vrijkomt bij stress) 
en neurotransmitters als dopamine 
(dat een grote rol speelt bij het erva-
ren van genot). Bakker: ‘Bij een extre-
me sport komt er een explosie van dit 
soort stoffen vrij. we weten dat ze een 
enorme invloed hebben op zowel het 
lichaam als de psyche, maar we weten 
niet hoe het precies werkt.’
Volgens rico Schuijers, sportpsycho-
loog en tevens voorzitter van de  
Vereniging voor Sportpsychologie in 
Nederland, geeft die mix van bioche-
mische stoffen een gevoel dat dicht in 
de buurt van doodsangst komt. ‘extre-
me sporten zijn vaak een gevecht te-
gen jezelf. Het doel is om de angst te 
overwinnen, er controle over te heb-
ben. als dat lukt, ervaren mensen dat 
als bevrijdend.’

Het oncontroleerbare controleerbaar 
maken. Sylvia wolters (35) noemt dit 
aan de telefoon vanuit Nieuw-Zeeland 
als een van de redenen dat ze aan kite-

surfen doet. Ze is nu drie maanden op 
reis, vanuit Nederland gebracht door 
de vliegtuigmaatschappij die de mees-
te kilo’s accepteerde, want board en 
kite moesten mee. 
Vanaf het eerste moment dat ze zich 
op de kleine surfplank door een vlieger 
liet voorttrekken was ze verkocht. ‘Op 
volle zee, met alleen water en lucht om 
me heen. en af en toe een vogel die 
met me meevliegt.’ Lachend: ‘Ook toen 
ik er nog niets van bakte, vond ik het al 
geweldig. Het eerste doel is om de 
krachtige kite onder controle te krij-
gen. als dat lukt, geeft dat een enorme 
kick. dan is het volgende doel dat jij 
bepaalt of je links of rechts gaat. Stap-
je voor stapje leer je anticiperen op 
wind en golven. Juist door erin mee te 
gaan, weet je na een tijdje precies op 
het juiste moment te reageren. Jij en 
de elementen, that’s it.’
Ook voor klimmer Mare riemersma 
(36) is die overgave aan de natuur es-

sentieel. ‘Het enige dat telt is de rots, 
het weer en je klimmaatje. Je neemt 
zelf alle beslissingen, hebt alleen je ei-
gen kracht. Vrijer dan dat kan haast 
niet.’ riemersma noemt zichzelf eer-
der een fanatiek buitenmens dan een 
fanatiek klimmer. Toch klimt ze, ook nu 
ze 25 weken zwanger is van haar eer-
ste kind, nog elke week in de klimhal. 
Om de technieken een beetje bij te 
houden. ‘Natuurlijk geeft het een kick 
om een top te bereiken. Maar klimmen 
is toch vooral een middel om midden in 
de natuur te kamperen, zonder enige 
vorm van luxe. alles zelf doen, dat is 
mijn drijfveer. daarom klim ik het liefst 
op plekken waar bijna niemand komt. 
in de jungle bijvoorbeeld, waar ik met 
een machete eigenhandig de dichte 
begroeiing trotseer. en waar ik dan 
eindeloos verdwaal en na drie dagen 
weer terechtkom op mijn beginplek. 
als ik klim, is dat stukje wereld even 
van mij alleen. door de focus die nodig 
is om veilig de top te bereiken, is er 
geen ruimte in mijn hoofd voor iets an-
ders. Het is leeg, stil. ik ben vrij.’

Het gaat niet alleen om de stoffen die 
vrijkomen in je hoofd; de alertheid en 
concentratie die bij extreme sporten 
horen, zijn ook een verklaring voor het 
bevrijdende gevoel dat ontstaat. On-
derzoeker Bakker: ‘Je bent alleen bezig 
met de taak zelf. Hoe groter het ge-
vaar, hoe groter de noodzaak om vol-
ledig geconcentreerd te zijn. Zo’n men-
tale en fysieke inspanning vergt alles 
van je lijf. Je bent aan het overleven, er 
is geen ruimte om aan boodschappen-
lijstjes en deadlines te denken. daarom 
is dit soort sporten zo aantrekkelijk 
voor mensen met een drukke baan.’ 
Sportpsycholoog Schuijers hoort spor-
ters soms praten over een ‘spirituele 
ervaring’. ‘Ze komen in een “flow”, 
niets kost nog moeite, alles gaat  
vanzelf. alsof ze boven tijd en materie 
uitstijgen.’
Het is juist deze kant van een extreme 
sport, die voor sommigen negatief kan 
uitpakken. ‘Junks’ noemt sportpsycho-
loog Schuijers de meest verwoede be-
oefenaars. ‘de fanatiekelingen zijn 
vaak mensen die constant prikkels no-

dig hebben, die grenzen opzoeken. de 
dag erna volgt, letterlijk, de kater. als 
de stoffen zijn uitgewerkt, vraagt je lijf 
om méér.’
Parachutespringer weijman kan erover 
meepraten. Toen ze een paar jaar gele-
den in Madrid werkte, was parachute-
springen voor haar onmisbaar om de 
drukke werkweek aan te kunnen. ‘Mijn 
baan was zo intensief, dat ik parachu-
tespringen bijna dwangmatig gebruik-
te om weer tot rust te komen. als het 
hectisch was, bleef het maar in mijn 
hoofd zitten. ik móést springen. Op 
een gegeven moment dacht ik: waar 
ben ik in vredesnaam mee bezig? Blijk-
baar past deze manier van leven niet 
bij me. Toen ik me dat realiseerde, heb 
ik mijn baan opgezegd en ben ik terug-
gegaan naar Nederland.’

Er is geen reden om aan te nemen dat 
vrouwen voorzichtiger of anders dan 
mannen een extreme sport beoefenen, 
aldus onderzoeker Bakker. ‘de associ-
atie bij een extreme sporter is nog al-
tijd mannelijk en een tikkeltje macho. 

Maar dat klopt lang niet altijd. dat  
Nicolien Sauerbreij Nederlands eerste 
Olympisch kampioen snowboarden 
zou worden, was zo’n twintig jaar terug 
misschien nog ondenkbaar. Vooringe-
nomen ideeën over wat vrouwen niet 
zouden kunnen, verdwijnen meestal 
naarmate de emancipatie voort-
schrijdt. daarom zie je nu steeds meer 
meisjes en vrouwen aan een parachute 
of op een snowboard.’
Lang niet alle extreme sporters vol-
doen aan het profiel van de thrillsee-
ker. kitesurfer wolters noemt zichzelf 
zelfs ‘extreem voorzichtig’. ‘Op een 
nieuw stuk strand neem ik de tijd om 
alles te observeren. ik ga nooit zomaar 
het water in.’ Ook riemersma laat 
eerst ‘alle scenario’s voorbijkomen’ 
voordat ze een beslissing neemt tij-
dens het klimmen. alle drie de vrou-
wen in dit artikel realiseren zich dat er 
gevaren kleven aan hun sport. door 
veiligheid altijd voorop te zetten, be-
perken ze het risico tot een minimum. 
Parachutespringer weijman: ‘Het meren-
deel van de ongelukken gebeurt bij de 
meest ervaren springers, die denken dat 
ze geen gevaar meer lopen. Parachute-
springen is ongevaarlijk, zolang je je 
maar realiseert dat het levensgevaarlijk 
is wat je gaat doen. als je daarna weer 
veilig op de grond staat, zijn de euforie 
en de kick des te groter.’

  Parachutespringer Marion Weijman: 
‘In de luCht   
 Is alles zen’

  Kitesurfer Sylvia Wolters: 
‘geweldIg: op volle
 zee met alleen 
 water en luCht
 om me heen’

  Klimmer Mare Riemersma: 
‘Vrijer dan dIt
 kan haast nIet’

Sylvia Wolters (35) 
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