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Mensenmakendestad
Rob Meppelink

Het is de visie van Rob Meppelink: de sportman, die al
een heel leven mensen opleidt. Geboren onder de rook
van Den Haag en in Mexico - als collega van Johnny van
’t Schip - samenwerkend met zijn inspiratiebron Johan
Cruijff. “Weet je, er zijn mensen die niet in balans zijn.
Rennend over het strand bij Scheveningen, klimmend op
de Puinduin geeft mijn sportprogramma hen zicht op waar
het echt om gaat in dit leven.”
Johan Cruijff
Ontspannen zit hij aan tafel in Wateringen, terwijl zijn hersenen
overuren draaien. Het is een nieuw hoofdstuk is zijn kleurrijke
carrière. Hij observeert, analyseert en brengt grote levensvragen
terug naar simpele frases. Net zoals zijn grote voorbeeld dat zo goed
kon. Johan Cruijff.
Sinds een jaar wijst Rob Meppelink mannen en vrouwen de weg
met zijn sportprogramma. Het is een verdieping van wat hij al een
heel leven doet: als jonge trainer, als bestuurder, als vriend herkent
hij talent en geeft hij mensen het juiste duwtje naar succes.
Afwisselend verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. Dan weer
twee priemende ogen. Stiltes gebruikend om een punt te maken
en als het nodig is - verbaal - de Spartaanse school niet schuwend.
Dat deed hij als coach van RBC, als technisch directeur van ADO
Den Haag, als sportschooleigenaar en zelfs in de nabijheid van
Johan Cruijff, waarmee hij een click had. ‘Het gaat om dezelfde
bloedgroep’, riep Johan wel eens.”
Hij wil er niet teveel over kwijt (“omdat het geen stoer verhaal mag
worden, het gaat om het hier en nu”), maar ingewijden weten dat
hij de carrière van menig toptalent op een belangrijk kruispunt
de juiste richting heeft gegeven. Omdat hij met zijn indringende
aanpak mensen aan het denken zet. In de ochtendgloren aan het
strand of in de kleedkamer van een voetbalvereniging. Nu doet
hij dat met zijn eigen sportprogramma en verandert hij levens van
mensen.

4x per week trainen
Vrijblijvend is zijn aanpak allerminst. Het sportprogramma van Rob
Meppelink vraagt om minstens vier trainingen per week. “Wie twee
keer een uurtje wil komen, die kan ik niet helpen”, zegt hij kordaat.
Precies zo is hij: zonder omwegen, recht door zee. Én met klinkende
uitspraken: “We zijn gemaakt om te bewegen als mens en ons te
voeden met het juiste voedsel. Maar het lijkt wel of we dat zijn
vergeten.”
De sportvisie van Rob Meppelink gaat over lichaam en geest die
verbonden zijn met elkaar. “Geen zweverig gedoe, geen hype,
alsjeblieft zeg!” Maar een programma op basis van de kern van de
mens. En die waarheid is al duizenden jaren oud is, vertelt hij. “We
zien het nu nog terug bij baby’s, direct na hun geboorte. Ze huilen
eerst, pas daarna worden ze gevoed en zijn ze tevreden. Het zijn de
oersystemen in ons lijf die gemaakt zijn om te bewegen en op basis
van die beweging voeding nodig hebben. Ná die beweging zorgt
voeding ervoor dat we helemaal in balans zijn. Niet andersom!”

‘We zijn
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Hij vervolgt: “Mensen eten in deze moderne, digitale maatschappij
wat ze willen en wanneer ze dat willen en bewegen niet zoals
we zouden moeten. De balans is zoek en daarmee werken onze
oersystemen niet meer. Dat zorgt ervoor dat mensen zich rot voelen
en niet het maximale uit hun leven kunnen halen.”

Coronacrisis en het belang van bewegen
De coronacrisis is een eyeopener in onze cultuur, concludeert Rob
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Meppelink. Nederland beweegt te weinig en dat is de afgelopen
maanden alleen maar erger geworden. “De psychische effecten
zullen straks uit studies rollen, maar de feiten zijn niet zo moeilijk
te raden: als het lichaam op de bank zit of voortdurend achter de
laptop hangt aan de keukentafel, zal de geest er niet van opknappen.
Het staat allemaal in verbinding met elkaar.”
Hij kent ze, succesvolle mensen met een druk leven, alsmaar
werken, maar diep van binnen niet gelukkig. “Omdat het plezier
aan alle kanten ontbreekt en het lichaam op is. Thuis uitrusten op
de bank is dan verleidelijk. Hetzelfde geldt voor mensen met een
blessure. De huisarts schrijft dikwijls zes weken rust voor. Mijn
sportprogramma laat zien dat in veel gevallen juist een fysieke
inspanning de oplossing is.”
Het blijkt voor mensen een lastige cirkel te zijn waar ze - soms al
jaren - niet uitkomen. “Ze zeggen dat ze het te druk hebben. Dat
ze geen tijd hebben om te sporten, gezond te eten en een balans in
het leven te vinden. Maar het is in mijn ogen een kwestie van de
vier basiselementen trainen: omvang, intensiteit, snelheid, kracht &
mobiliteit. Daar is mijn sportprogramma op gebaseerd. Dat is niet
mijn waarheid, dat is hoe ons lijf gemaakt is. Zo simpel is het.”
Natuurlijk zijn er andere verhalen. Verzinsels over sport en fitheid
doen hem regelmatig verbazen. “Dan zie je op YouTube iemand die
roept dat je thuis in je woonkamer fit kan worden en gelukkig kan
zijn. Dan moet je je vijftig keer opdrukken op de hoekbank. Eerlijk?
Dat bestaat niet, dat is geen realiteit. Die adviezen maakt mensen
écht kapot.”

Toptalenten en ondernemers
Wat is zijn geheim achter de trainingen in een krachthonk en het
rennen over het Haagse strand? “Het gaat om de persoonlijke
interactie op basis van omvang, snelheid, intensiteit, kracht en
mobiliteit. Wat ik doe, is niet een uurtje trainen of even zweten,
het gaat om een verandering van een leven. Een levensinjectie. Ik
neem geen laptop mee, praat niet te veel tijdens de trainingen, we
beginnen gewoon met bewegen. Een-op-een of in een klein groepje.
Het gaat niet om wie de snelste is, maar het gaat om een combinatie
van duur, snelheid, kracht en mobiliteit. Vooral in de buitenlucht.
Het strand, de zee, de Puinduinen. En dan is er ook nog een
krachthonk, waar kracht, mobiliteit en intensiteit terugkomen. Vier,
vijf keer per week. Ik hoef niet over discipline te praten met de
mensen die bij mij komen: iedereen is er, elke keer opnieuw. Het
lichaam geeft een injectie aan je geest. Dat noem ik pas intrinsieke
motivatie!”
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Robs ogen beginnen op te lichten. “Uiteindelijk krijgen ze het door.
En dan ontstaat er zoiets moois met die gasten. In whatsappjes
enthousiasmeren mensen elkaar. Op hun vrije sportdag vragen ze
aan mij ‘Wat zal ik deze dag voor mezelf gaan doen? Dan moet ik
ze echt afremmen. Dan zie je pas wat vitaliteit met lichaam en geest
doet. Het werkt door in het hele leven. Het is het verschil tussen vijf
keuzes, waarvan je er drie verkeerd maakt of precies dezelfde vijf
keuzes, waarvan er drie helemaal goed zijn. De balans slaat ineens
door naar de juiste kant.”

Keuzes maken
De grote vraag die rijst: hoe dan? Hoe krijg je een mens, die op
z’n zachtst gezegd diep van binnen zijn draai niet kan vinden en
’s avonds laat doodmoe op de bank ploft, zover dat hij lichaam en
geest weer in balans brengt, waardoor hij zich vitaal en prettig voelt?
“Mijn sportprogramma is nu nog underground.” Hij lacht.
“Mensen komen gewoon spontaan aanrijden. Of ze bellen me op,
omdat ze viavia hebben gehoord wat ik doe. Vanuit bewegen kom
ik bij mensen. Ja, dan kom ik heel dichtbij.” Hij neemt een slok van
zijn koffie. “Weet je? Om de keuze te maken om vandaag aan de
slag te gaan, is de grootste keuze. De rest gaan mensen ervaren.”
Sommige mensen denken dat ze het niet kunnen, weet hij. Hij haalt
zijn schouders op. “Ik vind dat ieder lichaam belast moet worden
en de praktijk van mijn trainingen wijzen uit dat iedereen dat op
zijn eigen niveau kan doen. Ook mensen met blokkades zijn in
staat om deze op te lossen. Mijn sportprogramma faciliteert al die
verschillende achtergronden van mensen. Iedereen kan meedoen.”
De feiten rondom zijn methodiek spreken voor zich: mensen in
onbalans voelen zich na verloop van tijd weer vrij in hun lichaam.
“Uiteindelijk is het een combinatie van factoren”, zegt hij. “Kijk
naar Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos. Die jongens zijn over
dertig jaar nog steeds fit. Het is een manier van leven. Daar hoort
niet alleen bewegen en kracht bij. Het is een herstart van een
mechanisme dat in ons lijf zit, maar weer aan de praat gekregen
moet worden. Dat is al eeuwen de basis. Mensen zijn gebouwd om
te bewegen. We zijn het alleen een beetje vergeten, met alle zware
gevolgen van dien.”
Hij krijgt een appje van een van ‘zijn jongens’. Hij moet gaan:
de volgende training aan het strand wacht. “In alle oprechtheid?
Het is toch fantastisch om het leven van mensen zo wezenlijk te
veranderen. Dat voelt super!”
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