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Abstract 

 

Het nieuws dat we via de verschillende media vernemen, zijn niet de nieuwsfeiten op zich. Het is een 

weergave van die gebeurtenissen. Daarbij fungeren de  journalisten als storytellers. Zij geven ons hun 

verhaal over de feiten. Eén van de mogelijkheden die de journalisten hebben om hun verhaal te 

vertellen is via de mythe. Men kan een weergave van feiten in een krantenartikel gaan opbouwen zoals 

men dat vroeger in de mythologie deed. In die mythes komen verschillende personages aan bod, en de 

held is daar één van. Dit is meteen ook het onderwerp van deze masterproef. We gaan namelijk 

bekijken of er in de Vlaamse sportjournalistiek gebruik gemaakt wordt van mythes, en meer in het 

bijzonder van de heldenmythe. In deze studie gaan we specifiek de carrière van de wielrenner Lance 

Armstrong bekijken. We bestuderen of de fases die een held uit de vroegere mythes doorloopt, ook de 

revue passeren in het leven van Lance Armstrong. Hierbij maken we gebruik van de indeling van 

Campbell in wat hij de Hero’s Journey noemt. We zullen dan ook bestuderen of de elementen die 

Campbell aanhaalt ook voorkomen in de berichtgeving over de carrière van Lance Armstrong. 

Daarnaast onderzoeken we of Armstrong tijdelijk van gedaante verandert en daardoor als een trickster 

omschreven wordt. We doen dit door enkele sleutelmomenten uit zijn lange carrière van dichtbij te 

gaan bekijken. Onze analyse toont aan dat men in de berichtgeving over Lance Armstrong gebruik 

maakt van kenmerken uit de mythes. Dit is duidelijk het geval bij de heldenmythe, en in heel beperkte 

mate ook bij het type van de trickster. 
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Inleiding 

Door zijn vaak opvallende en extreme fysieke prestaties is de sporter de ideale persoon om tot held 

verheven te worden. In de media gebeurt dat ook. Hij wordt opgehemeld wanneer hij nog maar eens 

een prachtprestatie neergezet heeft. Maar als het wat minder goed gaat, is de berichtgeving al snel 

negatiever getint. Als de sportfiguur in een al dan niet vermeend schandaal terecht komt, wordt hij 

helemaal met de grond gelijk gemaakt. In deze paper bekijken we hoe dat gebeurt met Lance 

Armstrong.  

In de literatuur zien we dat men vooral de berichtgeving van sport op televisie gaat bestuderen. Maar 

wij richten ons op de sportheld in de geschreven pers. Er is ook nauwelijks Nederlandstalig onderzoek 

te vinden rond het gebruik van mythes in de pers. Door deze studie proberen we aan dat onderzoek ons 

steentje bij te dragen. 

We analyseren in dit onderzoek de verslaggeving over het verloop van de carrière van wielrenner 

Lance Armstrong. Deze bevindingen gaan we vergelijken met de fases die de mythologische held in 

zijn leven doorlopen heeft. We baseren ons hierbij op de Hero’s Journey die Joseph Campbell (2004) 

in zijn Hero with a thousand faces beschrijft, en de interpretatie die Christopher Vogler (2007) eraan 

gegeven heeft in The Writer’s Journey. Daarnaast bekijken we ook de kenmerken van de hedendaagse 

sportheld en hebben we aandacht voor de manier waarop over de sportfiguur geschreven wordt. 

Verder onderzoeken we ook of Armstrong van gedaante verandert en na een fout omschreven wordt 

als een trickster. Dit alles gaan we onderzoeken door de berichtgeving van de Vlaamse kranten over 

Armstrong te analyseren.  

We beginnen ons onderzoek met een literatuurstudie. Daarin hebben we het over de kenmerken van 

storytelling die journalisten gebruiken in hun berichtgeving. We bespreken ook het gebruik van 

mythes, en meer in het bijzonder de heldenmythe. We geven daarbij weer wat een held precies is, wat 

zijn sociale functie is en we geven een overzicht van het parcours dat de mythologische held moet 

afleggen. Daarna gaan we over tot het eigenlijke onderzoek. Daarbij bestuderen we enkele 

sleutelmomenten en één thema uit de lange carrière van Lance Armstrong. We hebben daarbij 

aandacht voor de hoogtepunten, maar we bekijken ook de tegenslagen. De bestudeerde momenten 

gaan we vergelijken met de fases en de kenmerken van de mythologische held. Daardoor willen we te 

weten komen of Lance Armstrong op basis van de berichtgeving in de Vlaamse sportpers een held is 

zoals dat in de mythologie het geval was. We onderzoeken ook of er kenmerken van de trickster 

opduiken. Op die manier willen we uiteindelijk kunnen besluiten of men in de hedendaagse 

sportverslaggeving in de Vlaamse kranten gebruik maakt van kenmerken uit de mythes. 
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DEEL 1: THEORIE 

In dit theoretische luik belichten we de verschillende pijlers waarop ons onderzoek steunt. We doen dit 

aan de hand van een literatuurstudie. We beginnen met storytelling in het algemeen, maar bekijken dit 

ook extra wat storytelling over sport betreft. Vervolgens hebben we aandacht voor de mythe. We gaan 

daar verder op in door ons te focussen op de heldenmythe. We bespreken de kenmerken van de held en 

zijn sociale functies. Ook hierbij hebben we extra aandacht voor de sportende held. Ten slotte 

belichten we enkele benaderingen over de weg die de held aflegt tijdens zijn journey en bekijken we 

de mogelijke gedaanteverandering die de held kan meemaken. 

 

1. Storytelling 

Het nieuws dat we in de media te zien krijgen wordt weergegeven door journalisten. Maar het zijn niet 

louter de feiten die we daarbij te lezen krijgen, het gaat eerder om een verhaal over de nieuwsfeiten. 

Die verhalende manier waarop het nieuws gebracht wordt noemen we storytelling. Journalisten 

vertellen het nieuws via stories. Deze verhalen zijn geconstrueerd, creatief, retorisch en interpretatief 

(Riessman, 1993). Journalisten zijn zeker niet de eerste storytellers, ze maken deel uit van een traditie. 

Lang geleden waren er onder andere al troubadours, koeriers, poëten en medicijnmannen die verhalen 

vertelden (Lule, 2001). Men vertelt die stories om mensen te informeren of om ze te entertainen. 

Journalisten, novelisten en dramatisten vertellen verhalen door te beschrijven wat ze gezien, gehoord 

en ervaren hebben (Phillips, 2007). De verhalen komen uit de cultuur waarin ze leven. Ze dragen zelf 

ook bij aan de collectieve grand-narrative. Dit is een gedeeld idee over het culturele leven. 

Zelizer (2004) schrijft dat wetenschappers journalistiek op vijf verschillende manieren benaderen en 

één daarvan is journalistiek als een tekst. Daarbij hoort uiteraard ook de story. De andere invalshoeken 

zijn  journalistiek als profession, institution, people en als a set of practices. Maar dit onderzoek 

bekijken we vanuit de tekstuele invalshoek. Daarbij wordt de story gebruikt om uit te leggen wat 

journalisten produceren bij het verzamelen en presenteren van nieuws. De tekst is volgens Zelizer een 

goed instrument om de journalistiek te analyseren omdat teksten tot op zekere hoogte eindig zijn, ze 

zijn identificeerbaar en hebben min of meer een duidelijk begin en einde.  

Verhalen worden steeds op een gelijkaardige wijze gestructureerd. Want stories hebben steeds 

eenzelfde kader met symbolische codes die telkens opnieuw gebruikt worden. In die herbruikbare 

kaders past men de nieuwsfeiten van een nieuwe situatie telkens opnieuw in. Door deze herhalingen 

herkent het publiek de hergebruikte patronen gemakkelijk en daardoor kunnen ze het verhaal goed 

begrijpen. Gebeurtenissen die als verhaal weergegeven worden, lijken voor de lezer bovendien echter. 
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Als men een nieuwsverhaal te zien krijgt weet de lezer meteen dat er een bepaalde houding nodig is 

om alles goed te begrijpen (Bird & Dardenne, 1988). Door steeds diezelfde patronen tegen te komen 

bij het lezen van nieuws, krijg je op den duur het gevoel dat het telkens dezelfde verhalen zijn die je 

steeds opnieuw te lezen krijgt. Dit gevoel van herkenning gaven Bird & Dardenne (1988) de naam 

Resonance. Lule (2001, pp. 7-14) verwoordt de herhaling van dezelfde nieuwsverhalen als volgt: ‘The 

daily news brings eternal stories’ en ‘Ancient myths are told in the news stories of today’. Maar ook 

journalisten hebben dergelijk gevoel. Zij merken ook dat ze verhalen schrijven en vertellen die vroeger 

al geschreven en verteld zijn (Lule, 2001). 

De personen die in de nieuwsverhalen aan bod komen zijn niet die mensen zelf. Maar het is net zoals 

dat bij stories het geval is, een weergave van die mensen. De personen worden door de journalist 

geconstrueerd en in een zekere zin zelfs gefictionaliseerd (Boyle & Haynes, 2000). De journalisten 

gaan die mensen en de gebeurtenissen waarin ze betrokken zijn ook in categorieën plaatsen. Men geeft 

iemand de stempel van held of villain, of van good of bad (Bird & Dardenne, 1988). Bij het schrijven 

van nieuwsstukken gebruikt de journalist ook vaak stereotiepen (Izod, 2001). Men doet dat omdat het 

publiek nood heeft aan persoonlijkheden die eenvoudig te herkennen zijn. Op die manier is de story 

ook gemakkelijker te begrijpen. Men zal vaak ook de voorkeur geven aan het schrijven van een 

eenvoudig verhaal. Dat moet dan bovendien ook nog eens goedkoop en populair zijn (Lule 2001). Dit 

gebeurt allemaal met het oog op het verwerven van winst. Stories die ingewikkelder, duurder en 

minder populair zijn, verschijnen veel minder vaak in de krant.  

Lule (2001, p. 4) meent dat mensen stories nodig hebben: ‘We need stories because we are stories’. 

Een verhaal is volgens hem een essentieel deel van wat ons menselijk maakt. Het menselijke leven 

heeft zelf ook de structuur van een story; met een begin, midden en eind. Storytelling is ook 

fundamenteel aan het menselijke leven en zal daarom nooit in crisis zijn, zo stelt Lule (2001). Fisher 

(Geciteerd in: Craig, 2006, p. 16) noemt de mens een homo narrans, want hij meent d at storytelling 

de kern is van het menselijke zijn.  

De manier waarop de feiten verteld en opgevat worden hangt zowel van de auteur als van de lezer af. 

Het vertellen van de story wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en interesses van de 

verteller (Riessman, 1993). ‘Journalists do not write articles, they write stories – with structure, order, 

viewpoint and values’ (Bell & Garret; Geciteerd in: Fulton, 2005, p. 227). Dit brengt ethische 

implicaties met zich mee. De waarheid kan door de waarden die een journalist hoog in het vaandel 

draagt extra worden belicht of net worden verdoezeld, en soms doet men zelfs beiden (Craig, 2006). 

Maar ook als men het verhaal zo waarheidsgetrouw als mogelijk wil weergeven is het toch niet 

helemaal hetzelfde als de oorspronkelijke gebeurtenis. ‘The story of the experience is obviously not the 

same thing as the experience itself; the medium always mediates the message’ (Huisman, 2005). Maar 

ook de manier waarop iets gelezen wordt speelt dus een rol. Dit is afhankelijk van de ‘lens of the 
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worldview’ van de lezer, met andere woorden de waarden en normen die de lezer belangrijk vindt. Zo 

kunnen bijvoorbeeld gevoelige lezers een bepaalde woordkeuze helemaal anders zien dan ze bedoeld 

was door de auteur (Craig, 2006). De lezer brengt bij het lezen steeds zijn eigen persoonlijkheid en 

voorkeur in de story. Hij kan als hij dat wil de story zelfs verwerpen (Lule, 2001). 

Het nieuws brengen is voor de journalist geen gemakkelijke opdracht. Hij moet een goed evenwicht 

proberen te vinden in de manier waarop hij dat doet. Want hoe meer een journalist zijn rol als 

storyteller opneemt, hoe aangenamer het verhaal voor de lezers wordt. Maar dan dreigt de journalist 

zich niet aan zijn idealen te kunnen houden. Als men er voor kiest om de feiten zeer objectief weer te 

geven, dan zal het voor het publiek moeilijker zijn om alles te begrijpen, maar dan is de berichtgeving 

journalistiek correcter (Bird & Dardenne, 1988). De journalist moet zijn keuzes maken zodat de story 

zo innemend wordt als een roman en tegelijkertijd zo betrouwbaar als een nieuwsverhaal (Craig, 

2006).  

Een basisstructuur die in alle newsstories aanwezig is, is volgens sommige auteurs de narrative. 

Anderen zijn het daar niet mee eens en vinden dat het een nieuwstype is, net zoals information er één 

is (Fulton, 2005). Volgens Phillips (2007) worden narrative en story vaak inwisselbaar gebruikt. Een 

story is volgens haar een reeks van gebeurtenissen waarin enige vorm van actie plaats heeft. Een 

narratief is de weergave van die story. Ruimer gezien is het een reeks ideeën die de cultuur gevormd 

hebben en die helpen bij hoe we de wereld kunnen reconstrueren en beschrijven. Deze ideeën werden 

geconstrueerd in mythes en legendes. Narratieve technieken zijn niet fake, maar ze maken deel uit van 

een methode om een story echt te maken (Lorens, Clark; Geciteerd in: Lule, 2001, p. 190). Collectieve 

narratieven helpen om stories te coderen en evalueren, maar ook om te beslissen welke verhalen 

belangrijk zijn (Phillips, 2007). Meta-narratieven vormen dan weer een kader waarin de story 

voorgesteld wordt. Narratieven zijn een uitgelezen manier om te structureren en te representeren 

(Huisman, 2005). Nieuws brengt daardoor ook orde in de wanorde. Het nieuws zorgt daarnaast ook 

voor geruststelling en vertrouwdheid in gedeelde ervaringen, het brengt dus meer dan louter 

nieuwsfeiten (Mead, Geciteerd in: Bird & Dardenne, 1988, p. 70).  

Phillips (2007) ziet 5 types basisnarratieven om verhalen te vertellen. Het narratief dat de journalist 

kiest is heel bepalend. Het beslist waar de nadruk op gelegd wordt en het bepaalt mee hoe het verhaal 

geïnterpreteerd wordt. Het doet dus meer dan enkel een kader voorzien. Het eerste narratief is 

Overcoming Evil. Deze verhalen worden verteld om de mensen duidelijk te maken dat het goede het 

kwaad zal overwinnen. Het kwaad wordt meestal voorgesteld door metaforen zoals slangen of een 

storm. De journalist schrijft het verhaal alsof het kwaad overwonnen moet worden, ook al weet hij niet 

hoe het verhaal zal eindigen. Het tweede patroon heet Romance. Dit gaat over het verlangen van de 

mens om een relatie te voltooien. Aan zo’n verhaal komt steeds een happy end. Het volgende narratief 

is Coming of Age. De jonge pretendent werpt de oude garde omver. Hij wordt rijk en gelukkig zonder 
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dat hij daar een zware tocht voor moet afleggen. Hij krijgt alles omdat hij het waard is. Ten vierde is er 

de Transformation. Dit type is het meest passend in het kader van dit onderzoek, omdat wij ons zullen 

focussen op de heldenmythe. De protagonist wordt er geconfronteerd met een persoonlijk probleem. 

Hij zal een tocht ondernemen en bij zijn terugkeer zal hij iets belangrijks geleerd hebben. In de situatie 

van de topsporter ziet het verhaal er als volgt uit. De held heeft een uitdaging; hij doet er alles aan om 

een trofee te winnen en kampioen te worden. Maar dat verloopt niet altijd zonder problemen. De 

opdrachten die de held krijgt zorgen voor drama, en de wedstrijden zorgen voor spanning. Journalisten 

zien het niet graag gebeuren dat één team alles wint, want dit haalt de spanning uit hun verhaal. Dit 

type verhaal vertelt de lezer dat innerlijke waarden zoals sterkte, liefde en mededogen belangrijker zijn 

dan oppervlakkige waarden zoals schoonheid en rijkdom. Het laatste patroon is de Tragedy. Ook dit 

narratief is van belang in ons onderzoek. Het hoofdpersonage is namelijk een trickster. Men gebruikt 

de tragedie als de held door zijn eigen fout uit de gratie valt. Hij wordt verleid door ijdelheid, hebzucht 

of trots. De identificatie van de lezer met de held zorgt voor de spanning in het verhaal. 

Het nieuws naar de lezer brengen als een story heeft voor- en nadelen. Volgens Fulton (2005) zorgt het 

voor vier belangrijke nadelen. Ten eerste lijkt het alsof de gebeurtenissen ontstaan zijn door 

individueel handelen en dat de gevolgen uitsluitend een individuele ervaring zijn. Mensen worden 

daarbij geconstrueerd als characters en in sommige situaties zelfs gestereotypeerd. Daarnaast maakt 

nieuws in de vorm van een verhaal het ook moeilijk om gebeurtenissen die voortgezet worden, over 

een lange termijn te analyseren. Als derde probleem blijkt dat oplossingen vaak als heel simpel 

voorgesteld worden, terwijl dat in werkelijkheid meestal helemaal niet het geval is. Daardoor zal het 

publiek zich vaak hulpeloos en machteloos voelen. Ten slotte vermindert de informatieve functie van 

het nieuws omdat de nadruk op het verhalende gelegd wordt. Meyrowitz (1994) ziet nog een ander 

nadeel bij storytelling in de journalistiek. Volgens hem heerst er het gevaar dat de journalist zelf in de 

belangstelling wil staan. Soms proberen journalisten hun eigen status en bekendheid te gebruiken, of 

misschien eerder te misbruiken. Journalisten formuleren de stories dan op een manier zodat het 

verhaal niet meer over de nieuwsfeiten gaat, maar over zichzelf.  

Fulton (2005) vindt dat er ook een belangrijk positief gevolg is van het nieuws als story. Ingewikkelde 

zaken zullen door middel van storytelling makkelijker te begrijpen en toegankelijker zijn. Lule (2001) 

vindt dat storytelling het werk van journalisten en hoofdredacteurs ook vereenvoudigt. Zo een verhaal 

maakt het namelijk makkelijker om nieuws te produceren en om de belangrijkste items uit te kiezen. 
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1.1. Media over sporthelden 

Aangezien sporthelden typische kenmerken hebben, zijn ze bruikbare personages in de verhalen van 

journalisten. Gebeurtenissen in de sport hebben altijd een begin, een plot en een resolutie (Real, 2011). 

Dit maakt dat het ideaal is om er een newsstory over te schrijven.  

Sporters zijn om drie redenen belangrijk voor de storytelling in de pers, dat zeggen Boyle & Haynes 

(2000). Ten eerste brengen sporters een performance en zijn ze een vorm van entertainment voor het 

publiek. Daarnaast zorgen ze voor een personalisering van het nieuws, en dit spreekt het publiek meer 

aan. Ten slotte zijn atleten karakters die goed passen in de narratieven van een nieuwsverhaal.  

Niet alle topsporters worden door de media op dezelfde manier omschreven. De sporters die erin 

slagen overwinningen binnen te halen krijgen duidelijk meer media-aandacht dan de andere 

sportfiguren. De winnaars worden veelal omschreven als helden. Degene die de regels overtreden 

krijgen al snel het etiket van villain opgeplakt (Izod, 2001). Volgens Lines (2001) kunnen de media, 

als ze dat willen, de sporters ook gemakkelijk omvormen tot fool. Craig (2006) merkt op dat men in de 

sportjournalistiek heel kritisch is. Als men niet wint wordt men al snel afgedaan als lozer.  

Journalisten construeren de sportheld en zijn prestaties. Bij de opkomst van een nieuwe sportheld 

wordt alles in de story zo opgesteld dat het publiek meegesleept wordt met het verhaal van successen 

en tegenslagen van een zogenaamd ongeziene sporter (Boyle & Haynes, 2000). Maar volgens Drucker 

(2008) kunnen journalisten ook zorgen voor de celebrification van de sporter. Dit doen ze door iedere 

dag elk detail van de sportwedstrijden te vertellen, hervertellen, analyseren en bekritiseren. De 

journalist zorgt op die manier niet voor de creatie van een held, maar voor de celebrification van de 

atleet.  Sport is in de hedendaagse samenleving zo sterk gemediatiseerd dat het een deel van de 

mediacultuur geworden is (Meân, 2011). Volgens Lines (2001) zijn sportjournalisten ook uit op 

schandaal en sensatie, daardoor houdt het beeld van de volmaakte sportheld maar moeilijk stand. 

Journalisten zijn trouwens vaak één van de weinige personen die toegang hebben tot de atleten 

(Williams, 1994). Zij oordelen dan over de sporters en beslissen welk archetype het best bij iedere 

atleet past. Dit komt dan tot uiting in de krantenartikels die ze over die sportfiguren schrijven. Ook de 

waarden en interesses van de journalist spelen een grote rol bij het creëren van het imago van de atleet 

(Cramer, Walker, Rado: Geciteerd in: Williams 1994, p. 140). Het publiek vormt zich onder andere op 

basis van het archetype dat de atleet in de media bekleedt een beeld van de sporter. 

De berichten die de pers over sportwedstrijden publiceren hebben volgens Andrews (2009) een 

tweeledig belang. Voor de mensen die de wedstrijd live bekeken hebben zorgt het voor een 

herbeleving. Zo kunnen ze nog een keer van de wedstrijd genieten. Degenen die er niet bij waren 

krijgen door het lezen van de verslagen een plaatsvervangende ervaring. Zo lijkt het alsof ze de 
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wedstrijd op een bepaalde manier toch zelf hebben meegemaakt. Rader (Geciteerd in: Smart, 2007, p. 

82) is van mening dat het belang van de schrijvende pers vroeger groter was dan nu. Toen de televisie 

nog niet bestond waren de wedstrijdverslagen uit de krant de belangrijkste bron van informatie over 

sportwedstrijden. Journalisten maakten sporters toen tot mythische helden, later werden dat meer stars 

en celebrities. De media de we gebruiken veranderen. Daardoor verandert ook onze communicatie 

over helden, en onze culturele opvatting van de held (Strate, 2008).  

 

2. Mythes 

Eén van de mogelijke structuren waar men een nieuwsverhaal in kan gieten is de mythe. Mythes zijn 

een belangrijk onderdeel van de cultuur. Ze hangen nauw samen met rituelen, zijn logisch opgebouwd, 

hebben met emotie te maken en zijn een vorm van traditie. Ze zijn elementair, maar soms ook zeer 

complex (Silverstone, 1988). Cuppit (Geciteerd in: Coupe, 1997, pp. 5-6) definieert mythe als volgt:  

‘[…] a myth is typically a traditional sacred story of anonymous authorship and archetypal or 

universal significance which is recounted in a certain community and is often linked with a 

ritual; that it tells of the deeds of superhuman beings such as gods, demigods, heroes, spirits 

or ghosts; that it is set outside historical time in prima or eschatological time or in the 

supernatural World, or may deal with comings and goings between the supernatural World 

and the World of human history; that the superhuman beings are imagined in 

anthropomorphic ways, although their powers are more than human and often the story is not 

naturalistic but has the fractured, disorderly logic of dreams; that the whole body of a 

people’s mythology is often prolix, extravagant and full of seeming inconsistencies; and finally 

that the work of myth is to explain, to reconcile, to guide action or to legitimate.’ 

Lule (2001) vindt mythes archetypische verhalen die maatschappelijke kwesties of idealen 

behandelen. Volgens Warner (Geciteerd in: Coupe, 1997, p. 189) is een mythe nooit af.‘Every telling 

of a myth is a part of that myth; there is no Ur-version, no authentic prototype, no true account’. 

Mythes blijven doorheen de tijd bestaan, maar ze komen wel vaak in een afgezwakte vorm voor 

(Silverstone, 1988). 

De belangrijkste functie van mythes omschrijven Cohen en Young (Geciteerd in: Bird & Dardenne, 

1988, p. 71) als volgt: ‘It informs us about right and wrong, about the parameters beyond which one 

should not venture and about the shapes that the devil can assume.’. Drummond (Geciteerd in: Bird & 

Dardenne, 1988, p. 70) voegt daar aan toe dat een mythe ook dient om mensen iets te vertellen ‘[…] 

about themselves, about other people, and about the complex world of natural and mechanical objects 

which they inhabit’. Bovendien geven mythes ook de heersende idealen, ideologieën, waarden en 
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overtuigingen weer waardoor ze de sociale orde steunen (Lule, 2001). Ze bevestigen dus meestal een 

status quo. Ze geven op die manier voorbeelden van goed en slecht, juist en fout, en moed en lafheid. 

Mythes zijn dus zowel cultureel als sociaal. Niet alleen de tekst, maar ook de context is daarbij van 

belang (Silverstone, 1988). 

Campbell (Geciteerd in: Billions, 1994, p. 152) ziet vier terugkerende en universele functies van 

mythes. Als eerste stellen mythes individuen in staat om de mysteries van de wereld te begrijpen. 

Mythes helpen het individu ook een beeld van de wereld te vormen, zodat die de hedendaagse 

omstandigheden kan begrijpen. Ten derde bevestigen en handhaven mythes de morele orde zodat het 

individu in zijn eigen samenleving kan functioneren en kan bijdragen aan de sociale samenhang. Tot 

slot leren mythes het individu hoe die de verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid moet 

integreren. Bovendien tonen mythes ook hoe het individu zichzelf in de wereld kan integreren en hoe 

hij moet omgaan met het mysterie van het leven. 

Mythes geven een heleboel verschillende zaken weer. Volgens Silverstone (1988) zijn dat elementen 

uit zowel het heilige als het onheilige, het alledaagse leven en het geheimzinnige, maar ook over het 

individuele en het maatschappelijke. Ze komen vaak voor in de vorm van volksverhalen. Dit gebeurt 

op verschillende plaatsen en momenten, maar desondanks zijn de verhalen toch gelijkaardig. 

(Silverstone, 1988).  Barthes (Geciteerd in: Real, 2011, p. 30) schrijft het zo: ‘Narrative is 

international, transhistorical, transcultural; it’s simply there,like life itself.’  

Lule (2001) ziet enkele belangrijke gelijkenissen tussen nieuws en mythes. Beiden zijn volgens hem 

echte, ware verhalen. De dag van vandaag worden mythes wel aanzien als iets fictiefs, maar vroeger 

waren het verhalen over waargebeurde feiten. Daarnaast zijn zowel mythes als nieuws public 

storytelling. Ze brengen verhalen naar het publiek. Ten slotte is er misschien wel de belangrijkste 

functie van beiden, namelijk informatie overbrengen en instructies geven. Bird & Dardenne (2009) 

merken op dat nieuws een culturele rol speelt die gelijkaardig is aan die van mythes. Beiden doen dit 

door vertrouwde terugkerende narratieve patronen te gebruiken. Nieuws is een soort van 

mythologische narratief met eigen symbolische codes, die herkend worden door het publiek. Bird & 

Dardenne (1988) vinden ook dat nieuws als een mythe zien één van de beste manieren is om nieuws te 

aanschouwen. Dit lost namelijk het onderscheid tussen entertainment en informatie op.  

De dag van vandaag worden mythes niet meer op de traditionele manier verspreid. Wij onderzoeken of 

de mythes in de kranten aan bod komen, maar McLennan (1994) vindt dat mythes omtrent publieke 

figuren nu door middel van een autobiografie aan het publiek kenbaar worden gemaakt. Het publiek 

identificeert die mythes dan als heroïsch voor die persoon in die specifieke situatie. De autobiografieën 

passen perfect in het plaatje van het archetypische, ze creëren een heroïsch imago. 
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De personages die aan bod komen in de mythes zijn archetypes. Izod (2001) noemt ze theoretische of 

hypothetische constructies die niet direct geobserveerd kunnen worden. Volgens Frye (Geciteerd in: 

Coupe, 1997, p. 170) is een archetype een symbool of afbeelding die in de literatuur vaak genoeg 

herhaald is om herkend te worden door iemand op basis van zijn literaire ervaring. Archetypes zijn 

volgens Lule (2001) patronen, afbeeldingen, karakters en motieven die gevormd zijn door gedeelde 

ervaringen van het menselijke leven. Ze helpen structuur aanbrengen in verhalen in verschillende 

culturen en gebieden. 

Er zijn heel wat verschillende archetypes, Jung (Geciteerd in: Izod, 2001, p. 34) omschrijft het zo: 

‘There are as many archetypes as there are typical situations in life. Endless repetition has engraved 

these experiences into our psychic construction, not in the form of images filled with content, but at 

first only as forms without content, representing merely the possibility of a certain type of perception 

and action.’ De archetypes blijven steeds hetzelfde, maar hun uitvoering kan wel verschillen 

afhankelijk van de generatie en de cultuur (Izod, 2001). Wehr (Geciteerd in: Izod, 2001, p. 35) stelt dat 

archetypes wel veranderen, maar dat dit zo traag gebeurt dat een mens dat tijdens zijn leven niet kan 

opmerken. 

Wat die verschillende archetypes betreft maakt Lule (2001) een onderscheid tussen zeven types van 

mythologische personages. Dit zijn het slachtoffer, de zondebok, de held, de goede moeder, de 

bedrieger, de andere wereld en de zondvloed. Omdat het in ons onderzoek over een topsporter gaat die 

vele successen behaald heeft, focussen wij ons hier op de held. Maar we hebben ook aandacht voor de 

bedrieger. De sporter wordt namelijk niet altijd even positief voorgesteld.  

 

3. Helden  

De term held werd oorspronkelijk in een oude Griekse epos gebruikt. Het was de naam voor iedere 

vrije man die aan de Trojaanse oorlog deelgenomen had en over wie men een verhaal kon vertellen 

(Drucker; Geciteerd in: Skola, 2005, p. 6). Intussen is de betekenis van held al sterk geëvolueerd. 

Vandaag de dag heeft het meerdere betekenissen, dat zien we ook in Van Dale. Het woordenboek 

omschrijft held als ‘1) dapper krijgsman, strijder die door moed uitblinkt. 2) dapper strijder uit de 

voortijd, wiens onsterfelijke daden in epen en sagen worden herdacht. 3) iemand die niet bang is, die 

het gevaar niet vreest. 4) iemand die lichamelijk sterk is, of die een grote kennis of vaardigheid bezit. 

5) iemand die uitmunt door grootse daden. 6) de persoon die het middelpunt van de handeling is in 

een roman, een toneelstuk enz. 7) hoofdpersoon, middelpunt.’  

De held wordt in de wetenschappelijke literatuur door verschillende auteurs beschreven, en ieder legt 

de nadruk op andere karakteristieken. Vandeberg (Geciteerd in: Lines, 2001, p. 287) schrijft dat de 
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term held staat voor een ‘person distinguished for courage, fortitude or deeds’. Volgens Duffy (2008) 

is het een centrale figuur die gecreëerd is omwille van zijn opmerkelijke kwaliteiten. Boorstin (1992) 

vindt een held a great man met great deeds. Carlyle (Geciteerd in: Duffy, 2008, p. 211) omschrijft de 

held als the ablest man, een voorbeeld voor zijn generatie. Vogler (2007) schrijft dat een held 

universele kwaliteiten, emoties en motivaties moet hebben, maar toch ook uniek moet blijven. Hij stelt 

dat gebreken de held menselijker maken. Monaco (Geciteerd in: Andrews & Jackson, 2001, p. 2) vindt 

dat helden personen zijn die door hun actuele prestaties bekendheid verwerven. Lule (2000) is dan 

weer van mening dat de held bewijst dat bijvoorbeeld hard werken, vriendelijkheid, opoffering of 

studie voor succes zullen zorgen. Bentley (Geciteerd in: Samra, 1994, p. 139) vindt dat de held iemand 

oprecht is die zijn plicht doet en intuïtief handelt. Verder zegt hij ook nog ‘Great man should rule and 

others should revere them.’ Trujillo & Vande Berg (1994) menen dat een echte held een hele tijd 

meegaat. De held is iemand die de tand des tijds doorstaan heeft. 

De oude mythologische held verschilt duidelijk van de held van nu. Volgens Vande Berg (1998) was 

de held van vroeger een legendarische figuur die moedige en nobele daden met een grote betekenis 

uitvoerde. Hij bezat ook heel grootse eigenschappen. Met de hedendaagse held is het heel anders 

gesteld. Zijn daden hebben in de huidige samenleving veel minder betekenis en de kenmerken van de 

held zijn vandaag de dag ook veel minder groots. 

Volgens Smith (1973) is een held duidelijk te onderscheiden van de gewone man. Hij is meer oprecht 

en heeft een grotere visie en inzicht. Drucker & Cathcart (1994) vinden ook dat helden de gewone 

menselijke kwaliteiten overstijgen. Een held is volgens hen de belichaming van het goddelijke, het 

ideale, de queeste, het moedige, het deugdzame en het superieure. Archetti (2001) is het daar duidelijk 

niet mee eens. Hij schrijft dat helden heel gewone mensen zijn, maar deze doen dan wel de juiste 

dingen op de juiste momenten. Drucker (2008) meent dat helden gecreëerd worden door verhalen over 

hun grote daden steeds opnieuw te vertellen. Smith (1973) vindt dat die herhalingen de heroïek enkel 

uitvergroten. Campbell (Geciteerd in: Duffy, 2008, p. 211) stelt daartegenover dat we allemaal 

potentiële helden zijn. 

De held bestaat enkel in de ogen van de bewonderaar, zegt Strate (2008). Je kan enkel een held zijn 

voor iemand. Een persoon die als antagonist of villain aanzien wordt door bepaalde mensen, is voor 

anderen dan weer een held. Zo is Phyllis Schlafly, zoals in het voorbeeld van Billions (1994), voor de 

mensen die haar steunen een ware heldin. Maar haar tegenstanders noemen haar een villain.  

Lines (2001) ziet heel wat synoniemen voor de held. Hij vindt dat celebrity, concqueror, great man, 

voorbeeld, man of the hour, idool en ster allemaal hetzelfde betekenen als held. Strate (2008) schrijft 

dat er geen helden bestaan, maar er enkel communicatie over helden is. De mensen in de hedendaagse 

samenleving zijn namelijk gescheiden van hun helden. Daardoor kennen ze hun helden enkel via 
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verhalen en afbeeldingen. De enige mogelijkheid om de helden te bestuderen is dan ook door die 

communicatie over hen te onderzoeken. Het gaat dan over hoe een heroïsch karakter gecreëerd wordt, 

hoe individuen gerepresenteerd worden en hoe bewonderaars hun helden creëren.  

Boorstin (1992) is dan weer van mening dat er vandaag de dag geen helden meer zijn maar enkel nog 

celebrities. Vande Berg & Trujillo (Geciteerd in: Lule, 2001, p. 102) vinden dat held en celebrity zijn, 

de dag van vandaag automatisch samengaan. De hedendaagse helden moeten volgens hen per definitie 

ook celebrities zijn. Maar niet alle celebrities zijn daarom ook helden. Marshall (Geciteerd in: 

Andrews & Jackson, 2001, p. 2) ziet het nog anders, hij stelt dat celebrity een overkoepelende term is. 

Celebrity omvat held, maar ook onder andere star, leader, famous en notorious. Men kan in de loop 

van zijn leven in verschillende categorieën terecht komen. Er zijn helden die zichzelf bewust tot star 

maken, maar nadien door tabloids vaak als een berucht persoon worden beschreven. Cathcart (1994) 

schrijft dat sommigen vinden dat film, radio en tv er voor gezorgd hebben dat er een overvloed aan 

beroemdheden gekomen is. Dit maakt het voor het publiek moeilijk om zich bewust te zijn van echte 

helden. Drucker & Gumpert (2008) menen dat er een toenemende wederkerigheid is tussen de 

celebrity en de moderne held. Celebrities worden geïdentificeerd als helden, en helden worden 

celebrified. 

De hedendaagse heldenmythe heeft volgens Lule (2001) een vermenging van het oude en het nieuwe 

nodig, met andere woorden een mix van het archetypische en het cultuurspecifieke. In de praktijk wil 

dit zeggen dat de celebrity-status gecombineerd moet worden met een voorbeeldstatus. Het narratief 

dat in de massamedia gebruikt wordt moet samengaan met de structuren van de oude mythe. Als dit 

alles gebeurt brengt het nieuws ons helden. 

De berichtgeving over helden gaat vooral over nationale helden. De lokale helden komen in de pers 

nauwelijks aan bod. Nationale helden krijgen door de vele aandacht een bepaald imago, als celebrity. 

Dit zien we bij de lokale held niet gebeuren. Maar de lokale en nationale helden lijken verder wel sterk 

op elkaar. Ze zijn beiden erkent voor hun prestaties of goede daden. Bovendien werken ze inspirerend, 

bemoedigend en motiverend voor andere mensen (Skola, 2005). 

Volgens Klapp (1962) gaat de held er op achteruit. Daar zijn twee oorzaken voor. Ten eerste is er de 

the cult of the celebrities. Zij krijgen meer en meer aandacht en worden steeds meer vereerd, en dat 

gaat ten koste van de held. Dat schreef Klapp al in de jaren ’60. Sindsdien is het aantal celebrities 

alleen nog maar gestegen. De celebrities zijn niet intellectueel, moreel of ethisch en ze hebben geen 

consistent effect. Het entertainment en showmanship dringen door tot andere delen ven het leven zoals 

religie en politiek, en dat gaat te ver. ‘The celebrity cult celebrates the triumph of ordinariness…’ 

(Klapp, 1962, p. 144). De tweede reden voor het verval van de held is wat Klapp de corruption of the 

hero noemt. Dit wil zeggen dat de held zich slecht gedraagt. Hij vertoont dan gedrag dat we eerder met 
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een villain associëren. Dit ‘vreemd’ gedrag komt zowel in de fictieve wereld als in het echte leven 

voor. Bij een dergelijk gedrag zijn goed en slecht niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden. The 

corrupted hero is eigenlijk te goed om een villain te zijn, maar ook te slecht om een held te zijn. 

Dean (2008) vindt dat er elf elementen zijn die van belang zijn bij de constructie van een held. Eén 

van die aspecten is de story. Dit is een hele reeks van gebeurtenissen die de held zijn leven tot een 

memorabel iets maakt. Daarnaast is er ook het charisma. Dit is een unieke magische kwaliteit die de 

held bezit. De dag van vandaag wordt dit gelijkgesteld met foto- en mediageniek zijn en entertainen. 

Ook fame speelt een rol. In de huidige maatschappij is dit een soort verlengstuk van heroïek geworden. 

In de massamedia blijkt het zelfs belangrijker te zijn dan de heroïek zelf. De held moet ook een role 

model zijn, vooral voor jonge mensen. Hij moet ook voor nexus zorgen. Dit wil zeggen dat er dankzij 

de held een band gecreëerd wordt tussen verschillende mensen. Daarnaast speelt gender ook een rol. 

Vroeger waren helden uitsluitend mannelijk, maar meer recent komen ook vrouwen aan bod. Ook 

leadership and the natural zijn een noodzakelijk aspect. Heroïsme gaat namelijk vaak samen met een 

moreel leiderschap. De held is voorbestemd om held te worden. Ook het archetype is belangrijk, want 

een held gaat langer mee dan één generatie. De collective representation creëert een massaal geloof in 

de held en zijn heiligheid.  Daarnaast is er lightning, men zegt dat de held uit the Promethean fire 

komt. Tot slot zijn propaganda, advertising en information van belang. In tijden van oorlog gebruikt 

men de held als propagandamiddel. Nu in de informatiemaatschappij wordt de held ingezet om 

reclame te maken voor een bepaald product. Al deze elementen zorgen voor de constructie van een 

held. 

 

3.1. Sportheld 

Een persoon die door zijn opvallende fysieke prestaties vaak tot held verheven wordt is de topsporter. 

De sportwereld is samen met het entertainment zelfs één van de weinige plaatsen waar men in de 

hedendaagse samenleving nog steeds helden vindt. Deze twee werelden zijn gelijkaardig, sporters zijn 

voor het publiek namelijk een soort van entertainers (Lucifora & Simmons; Geciteerd in: Parry, 2009, 

p. 4). Sport hangt nauw samen met de heldenmythe omdat het voor drama en conflict zorgt. 

Bovendien lokt sport ook binaire opposities uit zoals winst en verlies (Lule, 2001).  

Om sportheld genoemd te worden moet de atleet grote fysieke mogelijkheden hebben. Maar dat alleen 

is niet voldoende, hij moet ook nog andere vaardigheden hebben om een held waardig te zijn (Smith, 

1973). Helden in de sport staan naast de fysieke kracht ook voor stijl, vaardigheden, performance en 

entertainment (Lines, 2001). Een sportheld is iemand die een model, icoon of idool is omwille van zijn 

kwaliteiten of prestaties (Archetti, 2001). Hij moet entertainen en moet ook passen in de ideologie en 



 
19 

het beeld van man of vrouw zijn in de moderne maatschappij (Parry, 2009). Hij is soms ook een 

mythisch icoon dat staat voor het meesterschap over de dood (Novak; Geciteerd in: Archetti, 2001, p. 

153). De sporter zijn doel is wedstrijden winnen en records breken, maar hij wordt daarbij wel 

geconfronteerd met zijn diepste angsten en twijfels (Izod, 2001).  

Heroïsche sportfiguren moeten in hun eigen culturele context bekeken worden om hun sociale 

betekenis en impact te kunnen begrijpen, dat vindt Archetti (2001). De narratieven over sporthelden 

zijn een product van hun tijd (Smart, 2007). Volgens Cozens & Stumpf (Geciteerd in: Williams, 1994, 

p. 40) is er in de huidige maatschappij steeds meer nood aan heroïsche sportfiguren en mythes. Dit 

komt door het toenemend onpersoonlijke leven, daardoor hebben mensen een grotere nood aan 

plaatsvervangende contacten. 

Smith (1973) meent dat een sporter op zes verschillende manieren een held kan worden. De eerste 

mogelijkheid om held te worden is als rolmodel. Dit is het geval wanneer de atleet uitstekende 

vaardigheden heeft, toegewijd is en kwaliteit levert. Hij is meestal een voorbeeld voor kinderen of 

jongeren. Ten tweede kan de sporter ook the man of the hour zijn. Het is dan iemand die een 

beslissende move maakt op een cruciaal moment, zoals een beslissende goal scoren in de slotminuten. 

Oftewel is de atleet op één moment zeer succesvol. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij op de 

Olympische Spelen meerdere medailles wint. Men kan ook held worden als underdog. De atleet 

presteert dan op een hoog niveau ondanks enkele nadelen. Men verwacht niet van deze persoon dat hij 

zal winnen. De flair of het charisma van een atleet kan er ook voor zorgen dat hij held wordt. Men 

beoefent zijn sport dan in stijl en met sierlijkheid. De vijfde mogelijkheid is dat men held wordt door 

brash en arrogantie. In zo’n geval is de sporter nogal controversieel. Hij wordt bewonderd omwille 

van zijn bekwaamheid, maar men veracht hem vanwege zijn hoogmoed en heerszuchtigheid. Ten 

slotte kan een sporter tot held verheven worden omdat hij een antiheld is. De atleet vermijdt de 

traditionele heroïsche kwaliteiten, maar precies daarom is hij een held.  

Dean (2008) ziet een evolutie in de held. Eerst was er de homeric hero, gevolgd door de demigod, 

noble gentleman en renaissance hero. Daarna kwam er de novel, revolutionary en industrial hero. De 

hedendaagse held noemt Dean de copious hero. Hij maakt hierbij het onderscheid tussen 9 types. Dit 

zijn the brave person,zoals een soldaat; the risktaker, bijvoorbeeld een piraat; the dignitary met onder 

andere de VIP; the defeater, bijvoorbeeld een brandweerman; the worshipped one, met onder andere 

een heilige; the example, zoals een rolmodel; the celebrity, met bijvoorbeeld een popster en the 

commodity, zoals iemand die trademarked is. Het laatste type is the champion. Deze kampioen is 

superieur, een overwinnaar, de beste, de nummer één, een verweerder. Deze beschrijving komt 

overeen met de kenmerken van een topsporter. Smart (2007) ziet het anders, hij vindt dat er ook in de 

hedendaagse sportwereld nog helden zijn, maar dat ze overschaduwd worden door celebrities.   
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Whannel (Geciteerd in: Andrews & Jackson, 2001, p. 7) vindt dat de media atleten tot helden maken. 

‘… the media narrativises the events of sport, transforming them into stories with stars and 

characters; heroes and villains.’ Drucker (Geciteerd in: Lule, 2001, p. 85) meent dat het enkel zo lijkt 

dat de media er helden van maken.‘On the surface professional sport seems to offer a natural source 

for heroes, but on closer examination they offerred celebrated sports figures shaped, fashioned and 

marketed as heroic’. Whannel (Geciteerd in: Lines, 2001, p. 288) schrijft dat sporthelden door de 

media worden voorgesteld als een nationale trots. Ze dienen als voorbeeld van kwaliteit, traditie en 

onderscheiding. De atleet zijn fame en status worden gecreëerd door een proces van hero-making 

(Drucker, 2008). Lule (2001) bestudeerde sportberichtgeving omtrent atleten en het al dan niet als held 

gerepresenteerd worden in The Times. Zijn conclusie daaruit is dat ook de dag van vandaag de 

samenleving nog steeds helden kan produceren.  

Volgens Smith (1973) is er minder interesse in de sporter als held. Dit komt omdat er te veel 

verschillende sporten en te veel teams zijn om die allemaal goed te kunnen volgen. Door die veelheid 

aan sporters zijn er te veel goede performers. Daardoor is het moeilijk om het onderscheid tussen een 

good player en een great player te zien. Het is dan ook moeilijk om een held te herkennen tussen al 

die sporters. De held is er ook niet zeker van dat hij bij het publiek zijn aanzien zal behouden. In de 

moderne samenleving is het voor de sportheld moeilijk om zijn geloofwaardigheid te behouden. Men 

zal snel credibiliteit verliezen als men opduikt in advertenties. Dit gebeurt ook als de atleet zijn 

bekendheid als sporter aanspreekt om in de politiek of in de zakenwereld te stappen.  

De commercialisering die vandaag de dag alomtegenwoordig is doet volgens Drucker (2008) geen 

goed aan de sportheld zijn status, want het de-heroizes de sportfiguur. Daardoor stelt hij: ‘The hero 

acts, the athlete performs’. Zo geldt de hedendaagse sportheld vaak als een koopwaar. Hij wordt 

daarbij het uithangbord van commerciële merken, zoals in het voorbeeld van Vande Berg (1998) over 

Michael Jordan. 

 

3.2. Sociale Functie Held 

De held is een soort van rolmodel voor de hele maatschappij. Hij belichaamt de culturele waarden die 

belangrijk zijn in een bepaalde samenleving (Duffy, 2008). Daarnaast geldt hij als een voorbeeld en is 

hij onze ideale zelf. De held dient ook als een inspiratiebron. Hij is hetgeen dat we nastreven, waar we 

naar verlangen. Hij legt ons uit hoe we heroïsch kunnen zijn. Bovendien creëert hij ook een sterke 

collectieve identiteit en zorgt hij voor de verpersoonlijking van onze waarden, overtuigingen en 

kennis. Hij zorgt voor autoriteit, legitimatie, socialisatie en psychologische ontwikkeling. De held 

geeft cultuur een menselijk gezicht en een menselijke stem (Strate, 2008). De held dient om de 
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overtuigingen, tradities en collectieve waarden van de samenleving te tonen, en die van generatie op 

generatie over te brengen. Op die manier moet hij de sociale structuur helpen behouden. De held moet 

dicht bij de rest van de samenleving staan om doeltreffend te kunnen zijn (Smith, 1973). Iedere 

gemeenschap heeft zijn eigen helden nodig. Maar de held varieert wel van cultuur tot cultuur en van 

tijd tot tijd (Drucker, 2008). 

Het gedrag van de held moet consistent zijn en duidelijk beter dan dat van de andere leden van de 

samenleving (Smith, 1973). De held dient namelijk als rolmodel, en daardoor gaat men zijn gedrag 

imiteren. Als dat gedrag dan slecht zou zijn, bestaat het gevaar dat mensen dit foute gedrag gaan 

overnemen. Dan dreigt het Werther-effect, zoals David Phillips dat noemt. In een boek van Goethe 

pleegde het personage Werther zelfmoord, verscheidene lezers volgden zijn voorbeeld en stapten ook 

uit het leven. Lezers imiteren hun held, dus ook wanneer het om slecht gedrag gaat (Duffy, 2008). De 

held heeft meer kans om als model gebruikt te worden als hij krachtig, competent, een expert, een 

celebrity en een symbool van succes is. Ook als hij hetzelfde geslacht heeft als de observeerder, van 

dezelfde etnische groep is en dezelfde leeftijd heeft, is de kans groter om als voorbeeld te dienen 

(Smith, 1973). 

De waarden waar de held voor staat zijn volgens Duffy (2008) overal en altijd dezelfde; namelijk 

compassie, vriendelijkheid, moed en doorzettingsvermogen. Drucker (2008) denkt er anders over, 

volgens hem verschilt heroïek afhankelijk van tijd en cultuur. Becker (Geciteerd in: Strate, 2008, p. 

20) zegt dat cultuur een structuur van regels, gewoonten, ideeën, statussen en rollen is voor het gedrag, 

ontworpen om de heroïek te dienen. 

Wann et al (Geciteerd in: Parry, 2009, p. 3) menen dat er 6 functies zijn die de held kan vervullen in 

de samenleving. Dat zijn leiderschap, sociale orde, compensatie, interpersoonlijke betrokkenheid, 

fitness motivation en de economische functie. Deze taken zijn zeer verscheiden en hebben een groot 

belang in de moderne samenleving. Helden zijn volgens Gumpert (1994) enkel nuttig als de sociale en 

psychologische noden van een mens niet op een andere manier kunnen vervuld worden. Pas dan kan 

de held van belang zijn en dienen als een icoon waarmee de mens zich kan identificeren. 

De sportheld is de ideale figuur om als voorbeeld te dienen, want mensen kunnen zich gemakkelijk 

met hem identificeren. Hij evolueert ook mee met de tijd. Dit wil zeggen dat als de waarden in de 

samenleving veranderen er dan ook een verandering optreedt in de sociale waarden waar de sportheld 

voor staat. In de laatste eeuw veranderde het type sportheld ongeveer om de 20 jaar, dit liep gelijk met 

veranderingen in de samenleving. (Smith, 1973). Gedeelde sporthelden zorgen er voor dat mensen het 

gevoel krijgen iets gemeen te hebben met elkaar. Daardoor kunnen sporthelden grensoverschrijdend 

werken voor wat betreft het economische, sociale, taalkundige, raciale en geografische (Drucker, 

2008). 
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De atleet belichaamt naast de waarden waar zowat ieder held voor staat ook typische waarden die 

aansluiten bij al het sportieve dat hij verwezenlijkt. Dit zijn volgens Lines (2001) mannelijkheid, 

moed, eerlijkheid, competitiviteit en succes. Volgens Trujillo (Geciteerd in: Drucker, 2008, p. 421) 

zijn dat prestatie, hard werk, discipline, teamwork, loyaliteit en traditie. Maar ook hun wil en de focus 

op hun doel zijn belangrijk (Izod, 2001). Smith (1973) vindt dat de fysieke sterkte een waarde 

geworden is die steeds minder belangrijk is. Daartegenover staat dat andere waarden aan belang 

gewonnen hebben, zoals uithoudingsvermogen, elegantie en leepheid.  

 

4. The Hero’s Journey 

The Hero’s Journey is de tocht die de held moet afleggen. Eens hij vertrokken is en aan zijn tocht 

begonnen is, moet de held verschillende beproevingen doorstaan en krijgt hij te maken met obstakels. 

Maar hij haalt ook verscheidene overwinning binnen gedurende die tocht. Uiteindelijk zal hij 

terugkeren naar het leven dat hij leidde voordat hij aan zijn journey begon. Het narratieve verloop van 

de archetypische heldenmythe volgt steeds ditzelfde patroon. Er kunnen wel verschillen zijn wat het 

aantal voorziene fases betreft, maar dat hangt af van hoe gedetailleerd de mythographer te werk gaat 

(Williams, 1994). Williams zelf (1994) ziet bijvoorbeeld twee grote delen in het leven van de held, 

namelijk the journey outward en the trip back met als hoogtepunt de return. Propp (Geciteerd in: 

Williams, 1994, p. 16) vindt dan weer dat er drie grote fases zijn; the preparation, the struggle en the 

return. Ook Campbell (2004) ziet drie grote delen; met name departure, initiation en return. Hij 

noemt dit de monomyth. Die is volgens hem universeel. Maar er kunnen wel varianten op dat verhaal 

bestaan. Dit zijn volgens Campbell de hero zijn thousand faces.  

We geven hieronder een meer gedetailleerd overzicht van de tocht die de held moet afleggen. 

 

4.1. Joseph Campbell & Christopher Vogler 

We bestuderen eerst de indeling van Campbell en Vogler. We baseren ons hierbij op het werk Hero 

with a thousand faces van Campbell (2004). Daarin splitst hij de tocht in drie grote delen op, namelijk 

departure, initiation en return. Dit combineren we met The Writer’s Journey van Vogler (2007), die 

zijn inspiratie bij diezelfde Campbell haalde.  
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4.1.1. Act One: Departure 

Het verhaal van de held begint in de Ordinary World zoals Vogler (2007) die noemt. Campbell (2004) 

heeft het over de World of Common Day. Maar beiden staan voor het alledaagse leven. In deze fase 

leren we meteen de karakteristieken van de held kennen. Zo komen we te weten hoe zijn attitude en 

emotionele staat zijn, wat zijn achtergrond is, en wat precies zijn sterke en zwakke punten zijn. Het 

wordt ook al duidelijk of de held gebreken heeft. Dat is het geval als hij bijvoorbeeld een familielid of 

iets in zijn persoonlijkheid mist of als hij te kampen heeft met een emotioneel probleem (Vogler, 

2007). 

De held krijgt op een bepaald moment een Call to Adventure. Volgens Vogler (2007) wordt hij hierbij 

uitgedaagd om de confrontatie met het onbekende aan te gaan. Dit zou de Ordinary World later ten 

goede moeten komen, al ziet de held dit niet altijd meteen in. In sommige gevallen zal de held niet op 

die Call ingaan. Beide auteurs noemen dit de Refusal of de Call. Vogler (2007) schrijft dat men 

meestal eerst excuses aanhaalt om het avontuur te kunnen vermijden. Maar vaak slaagt de held er toch 

in om zijn angst aan de kant te schuiven en gaat hij het avontuur toch aan. 

De held zal zijn tocht niet alleen moeten afleggen, hij krijgt volgens Campbell (2004) een 

Supernatural Aid. Deze hulp zorgt voor amuletten en kan bijvoorbeeld dienen als leraar of gids. 

Vogler (2007) geeft deze fase de naam Meeting with the Mentor. Hij wijst er op dat de mentor iemand 

is die zich vooral focust op de geest van de held, hem traint, helpt en motiveert. De mentor is vaak een 

voormalig held die voldoende kennis en ervaring opgedaan heeft om een jonge nieuwe held te kunnen 

bijstaan.  

Crossing the First Threshold (Campbell, 2004; Vogler, 2007) zorgt er voor dat de held aan het echte 

avontuur kan beginnen. Al zal de Threshold Guardian het overschrijden van die drempel proberen te 

verhinderen. Deze Guardian is in sommige gevallen een handlanger van de villain. Dit obstakel is 

meteen een eerste test voor de held. Om voorbij die Threshold Guardian te geraken zal de held vaak 

de gedaante van de Trickster even moeten aannemen (Vogler, 2007). Achter de Guardian ligt een 

gevaarlijke en onbekende wereld (Campbell, 2004). Het overschrijden van de drempel noemt 

Campbell (2004) een hergeboorte in het ongekende, dit omschrijft hij als de Belly of the Whale. 

 

4.1.2. Act Two: Initiation 

De Journey bestaat uit een hele reeks beproevingen, de zogenaamde Road of Trials (Campbell, 2004). 

Bij deze beproevingen moeten dragons verslagen worden en moet men voorbij heel wat obstakels 

geraken. Vogler (2007) schrijft dat die beproevingen bondgenoten opleveren, maar eveneens voor 
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vijanden en rivalen zorgen. Hij noemt dit Test, Allies, Ennemies. Tijdens deze fase wordt er met de 

bondgenoten vaak een team rond de held gevormd. Zij zullen de held tijdens het verdere verloop van 

zijn queeste bijstaan. Daarna volgt de Approach to the Inmost Cave. Dit is de tocht naar de 

tegenstander, de aanloop naar het Ordeal (Vogler, 2007). Hierbij bereidt men zich voor op de grote 

confrontatie met de tegenstander. Er worden enkele laatste obstakels overwonnen en men maakt een 

plan om de vijand te verslaan. 

In het Supreme Ordeal wordt de held geconfronteerd met de dood of iets vergelijkbaars zoals een 

grote angst of het einde van een relatie (Vogler, 2007). Meestal overleeft de held deze dood letterlijk 

of figuurlijk doordat hij herboren wordt. Dit is meteen de grootste beproeving van de held zijn tocht. 

In de strijd met de villain kan de held die villain verwonden of die zijn medestander doden. De villain 

kan ook de held zijn Shadow zijn. Dit is de donkere zijde van de held met zijn negatieve kwaliteiten. 

Na het overleven van het Ordeal wordt de held in een zekere zin een god en stijgt hij uit boven het 

normale. Campbell (2004) noemt die grote test de Meeting with the Goddess. Daarna volgen de 

Woman as Temptress, de Atonement with the Father en de Apotheosis als verdere beproevingen. 

Na het doorstaan van deze testen, waarbij de held zijn leven geriskeerd heeft, volgt de beloning. 

Vogler (2007) noemt dit de Reward, Campbell (2004) heeft het over The Ultimate Boon. Dit kan een 

elixir zijn, maar ook een gunst of zegen. Na het ontvangen van de beloning moet de held verder gaan 

met zijn queeste. Vaak bevinden er zich meerdere Ordeals op zijn pad (Vogler, 2007). 

 

4.1.3. Act Three: Return 

Wanneer de held zijn doel bereikt heeft kan hij terugkeren naar de alledaagse wereld. Maar hij kan dat 

ook weigeren, dit heet volgens Campbell (2004) de Refusal of the Return. De tocht naar het gewone 

leven is The Road Back (Vogler, 2007). Tijdens die tocht kan men achtervolgd worden zodat men 

genoodzaakt is te vluchten, dit noemt Campbell (2004) The Magic Flight. Een andere mogelijkheid 

om terug te keren is de Rescue from without (Campbell, 2004). Hierbij komen mensen uit de 

oorspronkelijke wereld van de held hem terughalen. 

Crossing of the Return Threshold maakt dat de held opnieuw in het gewone leven kan stappen 

(Campbell, 2004).  Daarna volgt de Resurrection (Vogler, 2007), oftewel de Master of the Two Worlds 

(Campbell, 2004). De held wordt een laatste keer getest om te controleren of hij de kennis die hij 

opgedaan heeft bij het supreme ordeal onthouden heeft. Hierbij vindt er vaak nog een allerlaatste 

confrontatie met de villain plaats (Vogler, 2007). De held verandert van karakter, het oude Zelf moet 

volledig verdwenen zijn en het nieuwe moet kunnen weerstaan aan verleidingen en verslavingen van 

het oude (Vogler, 2007). 
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Tot slot is er de Freedom of live (Campbell, 2004), Vogler (2007) noemt dit de Return with the Elexir. 

De held keert met de wijsheid die hij tijdens de tocht opgedaan heeft terug naar zijn Ordinary World. 

De held moet de les die hij tijdens zijn journey geleerd heeft doorgeven aan de anderen uit de 

Ordinary World (Campbell, 2004). Hij begint er aan een compleet nieuw leven (Vogler, 2007). 

 

4.2. Peter Williams 

Williams (1994) stelt dat de atleet ten minste twee levens heeft. Het echte biologische leven en het 

mythische leven. Maar men kan ook nog een extra derde leven hebben, met name the supernatural 

life. Dit leven komt er door bekendheid en dit is het enige leven dat, als men het ooit krijgt, voor altijd 

blijft bestaan. De mythische dood komt het snelst, namelijk bij het einde van de sportcarrière. Deze 

mythische dood weegt zwaar bij de atleet en zorgt voor een soort van trauma. Dit heeft vaak als gevolg 

dat de atleet een comeback maakt om opnieuw de aandacht te krijgen die hij voorheen kreeg, en om 

terug mythisch van belang te zijn.  

Volgens Williams (1994) begint de atleet zijn tocht in het Arcadia, dat dient als wachtplaats. Tijdens 

zijn mythische leven tracht de atleet om zo groot mogelijke successen te boeken. Daardoor komt hij 

terecht in Utopia en daar wil hij zo lang mogelijk blijven. Na de mythische dood probeert de held om 

een legende te worden. Als dat lukt mag hij het hemelse paradijs Walhalla binnen treden. Maar als de 

atleet niet aanzien wordt als onsterfelijk heeft hij minder geluk en komt hij in de onderwereld terecht. 

Ook helden die tijdens hun queeste falen komen terecht in die onderwereld. De held kan door 

omstandigheden ook een martelaar worden. Dit is het geval als de held zijn mythische leven, met 

andere woorden zijn carrière als topsporter, verkort ziet op zijn hoogtepunt. 

In de heldenmythe is de terugkeer van de held een heugelijke gebeurtenis. Bij de hedendaagse held ligt 

dit meestal anders. Als de media-aandacht verdwijnt wordt dit meestal als minder positief ervaren. De 

media kan het einde van de queeste bepalen door de aandacht voor de held stop te zetten (Lule, 2001).  

 

5. Gedaanteverandering naar Trickster  

De held blijft niet noodzakelijk gedurende zijn volledige carrière held. De held, maar dit is ook 

mogelijk bij andere archetypes, kan de gedaante van een ander archetype aannemen (Vogler, 2007). 

Zo kan de sportheld na zijn loopbaan als actieve sporter overgaan tot het begeleiden van jonge 

talenten. Hij deelt de kennis die hij zelf gedurende zijn loopbaan opgedaan heeft met nieuwe sporters. 

Hierbij neemt de held de gedaante van de mentor aan (Vogler, 2007).   



 
26 

De gedaanteverandering kan ook tijdelijk zijn. Volgens Hoebeke et al (2011a) kan de sportheld tijdens 

zijn carrière als atleet voor een bepaalde periode een trickster zijn. Bij de sportheld komt dit dan tot 

uiting als hij bijvoorbeeld een grove fout maakt of het spel niet eerlijk speelt. Daardoor kan hij de 

stempel van bedrieger krijgen.  

De trickster kan volgens Lule (2001) op twee manieren voorkomen, namelijk als savage en als victim. 

Als wildeman veroorzaakt de bedrieger schade bij zichzelf en bij anderen. Hij is gedreven door lust en 

dierlijke instincten en kan daardoor niet weerstaan aan een bepaald verlangen. Bovendien heeft hij ook 

geen controle meer over zichzelf. Daardoor gaat hij op een sluwe en wrede manier handelen. Deze 

kenmerken zorgen er voor dat de bedrieger vaak voorgesteld wordt als een beest. Media maken vaak 

een oplijsting van alle misstappen die de savage ooit al begaan heeft. Daarin worden vaak ook de 

kleinste fouten vermeld. Op die manier wordt aangetoond dat de wildeman al een hele reeks 

misstappen begaan heeft. Men zal ook vooruitblikken naar de mogelijke gevolgen van de fout die hij 

begaan heeft. Degene die de regels van de samenleving overtreedt zal namelijk gestraft worden.  

De tweede wijze waarop de trickster tot uiting kan komen is als een victim. De victim is dom en zwak. 

Hij is een unfinished person die begeleiding nodig heeft. Hij is een slachtoffer van zichzelf en van 

bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden kunnen bijvoorbeeld het verschil tussen enerzijds een 

nederige afkomst en een ongelukkige jeugd, en anderzijds het huidige succes en de bijhorende 

bekendheid zijn. De topsporter wordt soms een slachtoffer door de status die hij verkreeg door zijn 

sportieve prestaties. Hij wordt dan als held aanschouwd, ook als dat niet echt verdient is. De sporter 

merkt dat hij speciaal is en zal daardoor sneller geneigd zijn om de regels van de samenleving te 

overtreden (Lule, 2001).  

Uiteindelijk moet de trickster beslissen of hij schuld zal bekennen en zijn fout zal toegeven. Als hij dat 

doet zal de samenleving hem vergeven en opnieuw tot held verheffen (Campbell, 1993; Lule, 2001; 

Williams, 1994, Geciteerd in: Hoebeke et al, 2011a, p. 616).  

De mythe van de trickster toont aan de samenleving wat de gevolgen kunnen zijn van slecht gedrag. 

De bedrieger zal voor zijn wandaden gestraft worden. Hij dient daarin als een omgekeerd rolmodel 

(Lule, 2001). 
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6. Conclusie Literatuurstudie 

We stellen vast dat storytelling, mythes en dan in het bijzonder de heldenmythe met de journey die de 

held aflegt heel belangrijk zijn ter ondersteuning van dit onderzoek. We zetten de voornaamste 

elementen op een rij. 

We hadden het eerst over de storytelling. Het nieuws wordt door de journalist vertelt als een verhaal. 

Dit gebeurt steeds volgens een zelfde patroon waar alle verhaalelementen in geplaatst worden (Bird & 

Dardenne, 1988). Storytelling zorgt voor een weergave van de feiten en dient om mensen te 

informeren en entertainen. Een story zorgt er ook voor dat het nieuws toegankelijker en makkelijker te 

begrijpen is (Lule 2001). Hoe de story er voor de lezer uit ziet hangt af van de auteur zijn waarden en 

interesses en van de lezer zijn visie op de wereld (Riessman, 1993). Het is de journalist die door zijn 

berichtgeving de sporter uiteindelijk tot held of tot een ander archetype maakt. 

De mythe is een tweede belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Het is namelijk een structuur via 

dewelke men een nieuwsverhaal kan vertellen. De belangrijkste functie is het publiek informeren over 

de idealen, ideologieën, waarden en overtuigingen (Lule, 2001). Daarnaast geeft het ook instructies en 

toont het aan het publiek wat goed en wat fout is (Cohen en Young, Geciteerd in: Bird & Dardenne, 

1988, p. 71). In dit onderzoek is vooral de heldenmythe van toepassing. 

Het belangrijkste kenmerk van de held is dat hij een great man met great deeds is. Hij onderscheidt 

zich daardoor van de gewone man. In de huidige samenleving worden helden enigszins bedreigd door 

celebrities (Boorstin, 1992). Al vinden sommigen dat held en celebrity zijn de dag van vandaag 

gewoon samen gaan (Vande Berg & Trujillo, Geciteerd in: Lule, 2001, p. 102). De held  zijn 

belangrijkste functie is het overbrengen van culturele waarden en overtuigingen. Hij dient daardoor 

vaak als rolmodel (Duffy, 2008). De held evolueert ook mee met de rest van de samenleving. Iedere 

samenleving heeft zijn eigen helden (Drucker, 2008). De sportheld valt vooral op door zijn grote 

fysieke mogelijkheden. Maar hij bezit ook specifieke vaardigheden, heeft stijl, is een performer en 

brengt entertainment (Lines, 2001). De media maken de sportfiguren tot helden.  

De held moet een journey afleggen (Campbell, 2004; Vogler, 2007). Als eerste is er de Departure 

waarbij de held uit de Ordinary World vertrekt en aan een avontuur begint. De held krijgt tijdens zijn 

tocht hulp van een mentor en bondgenoten. Vervolgens komt de Initiation, die bestaat uit een reeks 

opdrachten. De held moet daarbij zijn antagonisten proberen te verslaan. Daarvoor krijgt hij dan een 

beloning. Gedurende de tocht kan de held ook van gedaante veranderen. Hij neemt dan vaak de 

gedaante van de trickster aan (Lule, 2001). Dit gebeurt als hij een grote fout begaan heeft (Hoebeke et 

al 2011a). Ten slotte keert de held met de wijsheid die hij opgedaan heeft terug naar de alledaagse 

wereld. Dit is de Return.  
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In het empirische luik gaan we onderzoeken of al de kenmerken van de held die we hierboven 

besproken hebben aanwezig zijn in de berichtgeving over de hedendaagse sportheld Lance Armstrong. 
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DEEL2: ONDERZOEK 

De theoretische achtergrond van de heldenmythe die we zopas besproken hebben, gaan we nu concreet 

toepassen op de case Lance Armstrong. 

 

7. Lance Armstrong 

Om de periodes die we gaan selecteren voor dit onderzoek te plaatsen, schetsen we kort het verloop 

van de sportieve carrière van Lance Armstrong. 

 

7.1. Beginjaren 

Lance Armstrong werd op 18 september 1971 geboren als Lance Edward Gunderson. Zijn moeder 

Linda Mooneyham was amper 17 jaar. Ze scheidde al snel want haar man bleek geen goede vader te 

zijn. Ze hertrouwde met Terry Armstrong. Hij adopteerde Lance en sindsdien draagt Lance de 

familienaam Armstrong (Wilcockson, 2009). 

Lance Armstrong was van kindsbeen af sportief. Op zijn zestiende werd hij al professioneel triatleet. 

Omdat triatlon nog geen Olympische sport was maakte Armstrong de overstap naar het wielrennen dat 

wel Olympisch is. In 1992 werd hij profwielrenner bij de Motorolaploeg. In zijn eerste profkoers werd 

Lance Armstrong laatste op 30 minuten. Tijdens zijn eerste jaren als profwielrenner won hij al 

meerdere belangrijke koersen, zoals het Amerikaans kampioenschap, ritten in de Tour de France, de 

Waalse Pijl en het wereldkampioenschap. Hij werd ook de nummer één op de wereldranglijst. In die 

periode begon Armstrong samen te werken met de toen al beruchte Italiaanse sportarts Ferrari. 

Motorola stopte en Armstrong tekende een contract bij de Cofidisploeg (Wilcockson, 2009).  

 

7.2.  Kanker 

Op 2 oktober 1996 sloeg het noodlot toe. Er werd teelbalkanker vastgesteld met uitzaaiingen in de 

longen en de hersenen. De dokters schatten zijn overlevingskansen in op minder dan 20%. Tussen de 

chemobehandelingen door bleef Armstrong fietsen (Wilcockson, 2009). De kanker heeft hem 

getekend, maar Armstrong noemt het nu ‘…the best thing that ever happened to me’ 

(lancearmstrong.com).  Hij richtte de Lance Armstrong Foundation op om anderen te helpen bij hun 
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strijd tegen kanker. Daarbij ontmoette hij Kristin Richard, zij wordt later zijn vrouw en hij krijgt drie 

kinderen met haar (Wilcockson, 2009). 

 

7.3. Comeback 1.0 en de 7 Tourzeges 

In 1998 maakte Armstrong zijn comeback in het peloton bij de ploeg US Postal Service. Hij werd 

meteen vierde in de Ronde van Spanje en ook op het wereldkampioenschap behaalde hij de vierde 

plek. Johan Bruyneel kwam bij US Postal Service als ploegleider om het volgende seizoen de Tour de 

France te proberen winnen met Lance Armstrong. Armstrong won meteen de proloog, en hij mocht 

uiteindelijk ook de eindzege op zijn naam schrijven. De reacties na zijn overwinning waren 

uiteenlopend. Volgens sommigen was het de comeback van de eeuw, anderen vonden dat dit zonder 

doping onmogelijk was. Door de Tour van ’98, waarin de voltallige Festinaploeg omwille van doping 

uit de koers werd gezet, waren er in ‘99 ook nog veel geruchten rond doping. Ook Armstrong werd 

beschuldigd, maar de UCI meldde dat hij niet positief getest had. De dopinggeruchten zouden voor de 

rest van zijn carrière blijven aanhouden (Wilcockson, 2009). 

Er volgden nog zes andere Tourzeges. In 2003 won Armstrong zijn vijfde Tour de France. Daarmee 

trad hij toe tot de legendarische club van vijf waar ook Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques 

Anquetil en Miguel Indurain bij horen. Met zijn zesde en zevende overwinning werd Lance Armstrong 

alleen recordhouder. Tijdens de jaren waarin hij zeven keer de Tour de France won kreeg hij zowat 

iedere sportprijs die er te winnen viel. Armstrong blijft zich ook bezig houden met zijn foundation. Zo 

kwamen er in 2004 de gele Livestrong polsbandjes, waarvan er ondertussen meer dan 60 miljoen 

verkocht zijn (lancearmstrong.com). 

Maar het verliep niet altijd even goed. In 2002 verlieten verschillende ploegmaats het team omdat ze 

dachten dat ze het in een andere ploeg als kopman zouden kunnen waarmaken. Ook privé ging het niet 

goed. Na zijn vijfde Tourzege scheidde Armstrong van Kristin. Maar hij had al snel een nieuwe 

vriendin, de zangeres Sheryl Crow. Na zijn zesde Touroverwinning werd dokter Ferrari schuldig 

bevonden  aan sportieve fraude. Armstrong stopte onmiddellijk de samenwerking. Na de Tour de 

France van 2005, die tevens zijn zevende Touroverwinning was, stopte Armstrong met wielrennen 

(Wilcockson, 2009). 
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7.4. Pensioen 

Tijdens zijn pensioen hield Lance Armstrong zich nog meer met zijn foundation bezig. Zijn relatie met 

Sheryl Crow liep op de klippen en Armstrong dook op tijdens verschillende feestjes. Er volgden 

verscheidene vriendinnen. Daarbij ook zijn huidige vriendin Anna Hansen waar hij twee kinderen mee 

heeft (E.S.T., 2008, 26 december, p. 2). 

 

7.5. Comeback 2.0 

Eind 2008 kondigde Lance Armstrong aan dat hij terug in het peloton zou keren om Livestrong te 

promoten, om voor een achtste keer de Tour de France te winnen en om te bewijzen dat hij dopingvrij 

koerst (De Knop, 2008, 10 september, p. 23). Hij maakte zijn tweede comeback bij de ploeg waar 

Johan Bruyneel op dat moment aan het werk was, namelijk Astana. In de Tour de France van 2009 

behaalde Armstrong de derde plaats in het eindklassement. Hij stampte samen met enkele andere 

mensen een eigen wielerploeg uit de grond, met als hoofdsponsor RadioShack. In 2010 en begin 2011 

reed hij voor dit team. 

 

7.6. Definitief wielerpensioen 

Op 16 februari 2011 kondigde Armstrong aan dat hij met onmiddellijke ingang stopt met wielrennen. 

Aanvankelijk zou hij nog enkele maanden langer koersen. De dopingbeschuldigingen blijven ook nu 

nog aanhouden. Tegenwoordig houdt Armstrong zich vooral bezig met zijn gezin, de Lance 

Armstrong Foundation en triatlon (Dick, 2011, 17 februari, p.32). 

 

8. Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag van deze paper is de volgende:  

Wordt er in de hedendaagse sportjournalistiek gebruik gemaakt van mythologieën?  

Om op deze vraag een antwoord te kunnen formuleren stellen we enkele subonderzoeksvragen. 

Aangezien wij onderzoek doen naar een sportheld hebben we hier meer specifiek aandacht voor de 

heldenmythe. We bekomen daarbij de volgende vragen: 
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 Legt de hedendaagse sportfiguur in de krantenartikels die over hem verschenen een queeste af 

zoals dat in de heldenmythe gebeurde? 

 Worden van de huidige sporter dezelfde kenmerken beschreven als die van de held uit de oude 

mythes? 

 Wordt de  sporter steeds als held omschreven? Of verandert de sporter in bijvoorbeeld een 

trickster? 

We passen deze onderzoeksvragen toe op de sportfiguur die wij bestuderen, met name Lance 

Armstrong. 

 

9. Methode analyse 

9.1. Kwalitatieve inhoudsanalyse 

In dit onderzoek leggen we bij de krantenartikels die we gaan bestuderen de nadruk op de content. De 

best passende methode om deze te bestuderen is de inhoudsanalyse. Het is voor ons van groot belang 

om te weten welke karakteristieken er precies aan bod komen in die artikels. Daarnaast besteden we 

ook aandacht aan hoe die kenmerken verwoord worden. Daarom opteren we voor een kwalitatieve 

inhoudsanalyse. 

 

9.2. Steekproef 

Als we de naam Lance Armstrong ingeven in de krantendatabase Mediargus krijgen we zo’n 24500 

artikels als resultaat. Een onmogelijk aantal om te verwerken voor een masterproef. Bovendien begint 

de database voor de meeste kranten pas vanaf het jaar 1998. Lance Armstrong is al profwielrenner 

sinds 1992 en in die eerste jaren won hij al belangrijke ééndagskoersen, twee ritten in de Tour de 

France en het wereldkampioenschap. We kunnen er van uitgaan dat hij toen ook heel wat media-

aandacht kreeg. Er zijn met andere woorden nog heel wat meer artikels over Armstrong  in de 

Vlaamse pers verschenen. Daarom zijn we genoodzaakt om een selectie te maken en op die manier het 

aantal krantenartikels bestudeerbaar te houden. 
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9.2.1. Kranten 

Als eerste afbakening duiden we de kranten aan die we willen onderzoeken. Gezien de lange carrière 

en de enorme media-aandacht hebben we er voor gekozen om enkel de Vlaamse kranten te bestuderen 

die veel aandacht aan sportverslaggeving besteden. Dit zijn de twee grote populaire kranten Het 

Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Deze kranten vertegenwoordigen ook de twee grootste 

mediagroepen van het Vlaamse krantenlandschap. Het Laatste Nieuws behoort tot De Persgroep, en 

Het Nieuwsblad vinden we terug bij Corelio. 

 

9.2.2. Sleutelmomenten 

Om ons studiedomein verder in te perken hebben we zes sleutelmomenten uit de carrière van 

Armstrong geselecteerd. Daarenboven hebben we ook nog één thema bestudeerd, namelijk doping. Al 

deze momenten geven de hoogte- en dieptepunten uit Lance Armstrong zijn loopbaan weer. 

 

Periode Duur Gebeurtenis 

1) 28 - 31 augustus 1993 wereldtitel Oslo 

2) 9 - 12 oktober 1996 vaststelling kanker 

3) 24 - 28 juli 1999 eerste Touroverwinning 

4) 26 - 30 juli 2003 vijfde Touroverwinning 

5) 23 - 27 juli 2005 zevende Touroverwinning 

6) 17 februari 2011 einde carrière 

7) Tour 1999 tot 2005, 2009 en 2010 Armstrong en doping in de Tour de 

France 

 

We kozen de wereldtitel als eerste belangrijk moment omdat dit de finale doorbraak van Armstrong 

betekende. De vaststelling van kanker was een absoluut dieptepunt en zorgde voor een belangrijke 

invloed op de rest van zijn carrière en leven. De eerste Tourzege betekende de eerste grote 

overwinning na zijn strijd tegen kanker. De vijfde keer dat Armstrong de Tour de France won was 

goed voor de evenaring van het record en de zevende overwinning zorgde er voor dat Lance 

Armstrong absoluut recordhouder werd. Die zege was tegelijkertijd ook het afscheid van het 

wielrennen, al bleek dat achteraf maar tijdelijk. Vervolgens bekijken we de berichtgeving over wat 

uiteindelijk zijn finale afscheid van de wielersport blijkt te zijn. Ten slotte bestuderen we de artikels 
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rond de dopinggeruchten. Omdat we ook hier een selectie moeten maken bestuderen we enkel de 

artikels die verschenen zijn tijdens de Rondes van Frankrijk die Armstrong gereden heeft na zijn eerste 

comeback. Dit is de periode na zijn strijd tegen kanker, want pas toen kwam de geruchtenmolen over 

mogelijk dopinggebruik op gang. 

 

9.2.3. Krantenartikels 

We bestuderen niet alle artikels over Lance Armstrong uit de periodes die we gekozen hebben. Enkel 

de artikels die echt informatie over Armstrong bevatten gaan we analyseren. Met andere woorden, een 

loutere naamsvermelding is onvoldoende. We nemen dus geen rituitslagen, klassementen, 

nevenklassementen, UCI- of Protourstanden op in onze selectie. Eveneens selecteren we geen gewone 

artikels waarbij enkel de naam aan bod komt, zonder dat er meer informatie over Armstrong in te 

vinden is. Bij de berichtgeving rond de verschillende Touroverwinningen geven we geen aandacht aan 

artikels die over één of ander na-tourcriterium gaan. Verder worden alle krantenartikels bestudeerd. 

Als we bovenstaande richtlijnen voor het selecteren van krantenartikels volgen, komen we tot volgend 

aantal artikels voor de gekozen sleutelmomenten: 

 

Periode Gebeurtenis Aantal artikels 

1) wereldtitel Oslo 11 

2) vaststelling kanker 3 

3) eerste Touroverwinning 20 

4) vijfde Touroverwinning 27 

5) zevende Touroverwinning 38 

6) einde carrière 7 

7) Armstrong en doping tijdens de Tour de France 51 

TOTAAL  157 

 

De artikels over sleutelmoment 3 tot 7, met andere woorden vanaf zijn eerste Touroverwinning tot het 

einde van zijn wielerloopbaan inclusief de artikels over de dopinggeruchten, vinden we terug in de 

database Mediargus. De eerste twee sleutelmomenten hebben we in de papieren versies bestudeerd.  
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9.3. Coderen 

We trachten onze onderzoeksvragen te beantwoorden door de verschillende krantenartikels 

nauwkeurig te analyseren. Dit doen we aan de hand van een codeerformulier dat we vooraf opgesteld 

hebben.  

 

9.3.1. Codeerformulier 

Allereerst voorzien we in ons codeerformulier plaats om de algemene informatie van elk krantenartikel 

in te vullen. Zo willen we weten in welke krant het artikel verscheen, wie de auteur is, wat de titel is 

en op welke datum en pagina het artikel gepubliceerd werd.  

Verder bevat het codeerformulier ook vragen over de verschillende fases die een held tijdens zijn tocht 

meemaakt. We hebben het om te beginnen over zijn afkomst. We onderzoeken daarbij of die afkomst 

nederig is en of er sprake is van een ongelukkige jeugd. Daarna kijken we welke opdrachten de atleet 

heeft en of hij daarbij steun van een mentor en bongenoten krijgt. De opdrachten kunnen leiden tot 

overwinningen en soms zelfs tot records. We bekijken wat er over zijn talenten geschreven wordt en 

of de overtreffende trap gebruikt wordt. 

We bestuderen welke obstakels de kop op steken en tegen welke antagonisten de sporter moet 

strijden. De sporter moet al deze belemmeringen dan trachten te overwinnen. Als dat niet lukt 

ondergaat hij een nederlaag. 

We registreren ook voor welke sociale waarden de atleet staat. We bekijken ook zijn inzet voor 

anderen en we onderzoeken of hij ook invloed uitoefent. Daarnaast bestuderen we of de sporter als 

rolmodel voorgesteld wordt, of misschien eerder als een celebrity.  

Daarna bekijken we of er kenmerken die verwant zijn met de heldenmythe over de atleet aanwezig 

zijn. Dit  doen we door het gebruik van metaforen te analyseren. Daarnaast onderzoeken we of er 

vergelijkingen gemaakt worden met voorgangers. Ook de non-closure strategieën en de binaire 

opposities worden geregistreerd. We gaan ook na of er over bekende fans en over memorabilia wordt 

geschreven.  

Maar we willen ook weten of de held wat weg heeft van een trickster. Daarom hebben we ook oog 

voor zijn negatieve eigenschappen die een belemmering kunnen vormen. Verder onderzoeken we of 

de atleet een misstap begaat en of hij daarvoor afkeuring moet ondergaan. De sporter kan dan 

vergiffenis vragen. We bekijken of dit ook effectief gebeurt. Ten slotte eindigt de sporter zijn carrière, 

we analyseren hoe dat afscheid verloopt.  
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We duiden telkens aan of de elementen die we hierboven besproken hebben aanwezig zijn en op welke 

concrete manier dat gebeurt. Daarvoor hebben we al verschillende categorieën opgesteld. Dit deden 

we aan de hand van een korte analyse van de krantenartikels die we reeds geselecteerd hebben. We 

baseerden ons hiervoor ook op het codeerformulier dat in het werkcollege ‘helden in de media’ 

gebruikt werd om de berichtgeving over de carrière van Marc Herremans te onderzoeken. We voorzien 

bij elke vraag ook een kader om het aangekruiste antwoord te kunnen duiden of om de letterlijke 

woorden vanuit het krantenartikel te kunnen overnemen. Het codeerformulier vindt u in bijlage 1. 

Na de analyse van de codeerformulieren zijn we een deel van de artikels nog wat verder gaan 

onderzoeken. Het was niet echt duidelijk in welke mate Armstrong paste binnen het type van de 

trickster. Daarom zijn we de artikels waarin het obstakel doping aan bod komt opnieuw gaan 

analyseren. Dit keer werd er gezocht naar de redenen van de mogelijke fout, namelijk dopinggebruik. 

We keken ook of er nog andere fouten besproken worden en wat de gevolgen van het foute gedrag 

zullen zijn.  

 

10.  Resultaten analyse 

We gaan de resultaten die uit onze codeerformulieren en het verder onderzoek komen hier analyseren. 

Eerst overlopen we de algemene info die uit ons onderzoek blijkt. Daarna bekijken we in welke mate 

de kenmerken van de heldenmythe terug te vinden zijn in de berichtgeving over Lance Armstrong. 

Ten slotte gaan we na of Armstrong tijdens zijn loopbaan tijdelijk de gedaante van de trickster 

aangenomen heeft. De tabellen die bij deze analyse horen vindt u in bijlage 2. 

 

10.1. Algemeen 

Kranten 

We hebben in dit onderzoek krantenartikels uit Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad geanalyseerd. 

De verdeling van de artikels is nagenoeg perfect tussen de twee verschillende kranten. Het Laatste 

Nieuws zorgt voor 78 artikels en van Het Nieuwsblad is er één artikel meer.  

De artikels zijn voor het overgrote deel terug te vinden in de sportpagina’s. Maar liefst 101 artikels 

stonden op de pagina’s 20 tot 30. Acht keer konden we een artikel op de cover vinden. 
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Journalisten 

Beide kranten hebben hun wielerjournalisten. Dat zorgt er voor dat enkele journalisten veel artikels 

geschreven hebben die in onze selectie opgenomen zijn. Voor Het Laatste Nieuws zijn dat Marc 

Ghyselinck (25 artikels) en Roger De Maertelaere (12). De Nieuwsbladjournalisten die we vaak 

tegenkomen zijn Paul De Keyser (20) en Hugo Coorevits (11). Voor beide kranten zijn er nog een 

lange reeks journalisten die één of enkele artikels geschreven hebben.  

 

Sleutelmomenten 

Er zijn grote verschillen tussen het aantal artikels dat we per periode gevonden hebben. Er is tijdens de 

Tour heel veel over doping geschreven in artikels die over Armstrong gingen. We vinden maar liefst 

51 artikels in die categorie terug. Bij het behalen van zijn drie Tourzeges was er ruime aandacht. Zijn 

eerste, vijfde en zevende Tourwinst leveren respectievelijk 20, 27 en 38 krantenartikels op. Over zijn 

wereldtitel werd er al wat minder geschreven, 11 artikels. De aandacht bij het beëindigen van zijn 

loopbaan was beperkt. We telden 7 artikels. Toen men kanker vaststelde werd er amper over 

Armstrong geschreven. Daarover werden er slechts 3 artikels gepubliceerd. 

Bij de meeste sleutelmomenten hebben de kranten die we bestudeerd hebben ongeveer evenveel 

artikels gepubliceerd. De berichten die verschenen over het einde van Armstrong zijn wielerloopbaan 

zorgen wel voor een verschil. Het Nieuwsblad besteedde daar duidelijk meer aandacht aan met 6 

artikels, tegenover 1 in Het Laatste Nieuws. In de categorie  ‘doping tijdens de Tour’ vinden we dan 

weer meer krantenartikels uit Het Laatste Nieuws terug, namelijk 30. Het Nieuwsblad publiceerde er 

maar 21. 

 

Aan het woord 

De persoon die het meest aan het woord komt in de geanalyseerde krantenartikels over Lance 

Armstrong is uiteraard de atleet zelf. Dit was 47 keer het geval. Op ruime afstand volgen de 

ploegleiding en oud-renners. Zij kwamen beiden 18 keer aan bod. Andere renners kregen in 10 artikels 

het woord. Familie, fans en vrienden kwamen nauwelijks aan bod. Er is wel een uitgebreide categorie 

andere (32 artikels). Het zijn heel verscheiden mensen die daarin aan bod komen. Van lezers over 

bijvoorbeeld een dokter tot een vertegenwoordiger van de UCI.  



 
38 

We merken ook op dat de atleet in Het Laatste Nieuws (29 keer) iets meer gequote wordt dan in Het 

Nieuwsblad (18 keer). Voor de andere categorieën die het woord krijgen is er bijna geen verschil 

tussen de twee kranten te merken. 

 

10.2. Heldenmythe 

Op het eerste zicht lijkt de heldenmythe het meest van toepassing op de berichtgeving over Lance 

Armstrong, gezien zijn lange en succesvolle carrière. We bespreken hier per aspect in welke mate dat 

aanwezig is in de krantenartikels die we over Armstrong bestudeerd hebben. 

 

10.2.1. Nederige afkomst 

Nederige afkomst 

In de berichtgeving over Lance Armstrong is er eigenlijk geen sprake van een nederige afkomst. 

Slechts één keer wordt er naar verwezen. Dat gebeurt in Het Laatste Nieuws in de periode dat hij voor 

de zevende keer de Tour de France wint. Men beschrijft daarin de moeilijke situatie waarin Armstrong 

zijn moeder Linda Mooneyham verkeerde toen Lance geboren werd. 

‘Linda bracht Lance al op haar zeventiende op de wereld, moest elke dollar omdraaien om 

rond te komen.’ (Vergauwen, 2005, 23 juli, p. 27) 

 

Ongelukkige jeugd 

Er wordt amper vermelding gemaakt van een ongelukkige jeugd die Lance Armstrong meegemaakt 

heeft. Dit is het geval in slechts 8 van de 157 onderzochte krantenartikels. Dat gebeurt niet specifiek 

op één moment in zijn carrière, maar het wordt af en toe eens vernoemd. Vooral het feit dat zijn 

moeder pas zeventien was bij zijn geboorte wordt vermeld. Maar als er over die ongelukkige jeugd 

geschreven wordt, verwijst men ook veelal naar de sterke band die hij met zijn moeder heeft. Dat zien 

we ook in het onderdeel bondgenoten (cfr. infra).  

‘Voor Lance veranderde ze destijds haar hele leven, stopte ze haar studies. Zwanger van hem 

als meisje van zeventien, na een paar maanden al in de steek gelaten door de vader.’ (Het 

Nieuwsblad, 1999, 26 juli, p. 1) 
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‘Mijn jeugd, de kanker die ik overwonnen heb, dat zijn zaken die me gevormd hebben.’ (de 

Maertelaere, 2000, 1 juli, p. 31) 

 

10.2.2. Queeste 

Opdrachten 

In de onderzochte artikels wordt er vaak geschreven dat Armstrong een opdracht te vervullen heeft 

(35/157). Men verwacht van hem dat hij grootste prestaties zal neerzetten. Maar dit is nog niet het 

geval bij het wereldkampioenschap in 1992. Toen er pas kanker vastgesteld was, werd er 

vanzelfsprekend ook niet over toekomstige opdrachten gesproken. Bij zowel zijn eerste, vijfde als 

zevende Touroverwinning ziet men een te vervullen opdracht voor Lance Armstrong. De opdracht is 

telkens die Tour winnen. Eens die Tourzege binnen is wordt er ook al naar een mogelijke volgende 

Touroverwinning verwezen. Dit is ook zo na zijn vijfde Tourwinst: 

‘Maar volgend jaar kom ik zeker naar de Tour terug en het zal niet zijn om tweede te worden. 

Wel om terug op het niveau van de voorbije vier jaar aan de start te verschijnen, want mijn 

huidige vorm is niet aanvaardbaar.’ (van Welden, 2003, 28 juli, p. 23) 

Na de pauze in zijn carrière wordt er meteen weer naar een nieuwe Touroverwinning verwezen als 

opdracht. De journalisten schrijven hier expliciet over:  

‘Maar of hij straks toch niet de Tour wint? Met Armstrong weet je nooit.’ (Ghyselinck, 2009, 

4 juli, p. 30) 

Maar ook Armstrong zelf spreekt in de kranten onmiddellijk over een nieuwe Tourzege:  

‘Ik weet dat het moeilijk is om de Tour te winnen, veel moeilijker dan vier jaar geleden. Maar 

het kan, zoals ik tweede kan  worden, of achtste. Maar ik teken niet voor de derde plaats in 

Parijs.’ (Ghyselinck, 2009, 13 juli, p. 23) 

Het vermelden van zo’n opdracht gebeurt iets meer in Het Laatste Nieuws dan in Het Nieuwsblad, 21 

ten opzichte van 14 keer.  
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Overwinningen 

Armstrong heeft in zijn carrière heel wat gewonnen en dat is ook te zien in de krantenartikels die over 

hem verschenen zijn. In meer dan de helft van de artikels wordt een overwinning aangehaald (92/157).  

In de krantenartikels die over het mogelijke dopinggebruik van Armstrong gaan wordt duidelijk 

minder naar overwinningen verwezen. Daar wordt in één op de drie onderzochte artikels minstens één 

overwinning aangehaald. Toen kanker vastgesteld werd, stond in alle artikels te lezen dat Armstrong 

enkele jaren voordien wereldkampioen geworden was. Zowel bij zijn eerste Tourwinst als bij zijn 

zevende zege, alsook bij het einde van zijn carrière wordt in de overgrote meerderheid van de 

krantenartikels over zeges geschreven.  

Opvallend is wel dat bij zijn vijfde Touroverwinning er duidelijk minder aandacht is voor 

overwinningen. In de helft van de artikels wordt een zege vernoemd. Het is ook in deze periode dat er 

meer antagonisten vernoemd worden (cfr. infra). Dit wijst er op dat bij die vijfde zege, waar 

Armstrong het knap lastig had om de Tour te winnen, de focus meer op de strijd met de tegenstanders 

ligt.  

De overwinningen waarnaar verwezen wordt zijn meestal de voorgaande Tourzeges.  

‘Niet zijn mooiste, want dat blijft de record-Tour van 2004. ‘Zes is magie, zeven is gewoon 

eentje meer.’’ (Depoortere, 2005, 25 juli, p. 26) 

Ondanks dat een wereldtitel toch een heel belangrijke zege is, wordt daar duidelijk in mindere mate 

naar verwezen. Doorheen zijn hele wielerloopbaan wordt er wel nog aandacht aan besteed, maar dat 

gebeurt in een beperkt aantal artikels.  

‘De 21-jarige Amerikaan is de onwaarschijnlijke winnaar geworden van een onwaarschijnlijk 

wereldkampioenschap, dat in onwaarschijnlijke weersomstandigheden werd gereden.’ (De 

Maertelaere, 1993, 30 augustus, p.22) 

 ‘Lance Armstrong was nog geen 22 en nog maar een dik jaar wielerprof toen hij 

wereldkampioen werd in Oslo.’ (Het Nieuwsblad, 1999, 27 juli, p. 16) 

Verder worden nog overwinningen van de Classica San Sebastian, de Waalse Pijl en verschillende 

ritzeges in de Tour vernoemd.  
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Lijsten en records 

In één op de drie geanalyseerde krantenartikels (50/157) wordt er over een lijstje waarin Armstrong 

past of over een record gesproken. Bij de vaststelling van kanker en bij de eerste Tourzege gebeurt dat 

niet. Maar bij zijn vijfde zege, wat toen een evenaring van het record was, wordt in iets minder dan de 

helft van de bestudeerde artikels over dat record gesproken. Toen Armstrong voor de zevende keer de 

Ronde van Frankrijk wist te winnen werd er ook heel uitgebreid over dat record bericht.  

‘Zesmaal won hij al de Tour, de zevende overwinning is zondag een feit.’ (Vergauwen, 2005, 

23 juli, p. 27) 

Maar Armstrong duikt ook in andere lijstjes op. Hij is één van de jongste renners die wereldkampioen 

werd én hij is ook één van de oudste Tourwinnaars. 

‘Lance Armstrong is als 21-jarige één der jongste laureaten in de geschiedenis van het 

wereldkampioenschap voor beroepsrenners.’ (Het Nieuwsblad, 1993, 30 augustus, p. 20) 

‘Slechts vier renners wonnen de Tour op nóg rijpere leeftijd:onze landgenoten Firmin Lambot 

en Lucien Buysse, Gino Bartali en Joop Zoetemelk.’ (De Keyser, 2005, 26 juli, p. 22) 

In de Ronde van Frankrijk behaalde hij ook heel wat ritzeges. Zijn zeven Tourzeges waren ook snelle 

rondes want: 

‘De top-vijf van razende Rondes staat trouwens volledig op naam van de Amerikaan, tot 

dusver de enige die gemiddelden haalde boven de veertig kilometer per uur.’ (De Keyser, 

2005, 26 juli, p. 22) 

Daarnaast kreeg hij ook nog de persprijs voor de sympathiekste renner en ook die van de zuurste 

renner.  

 

Buitengewoon talent 

Ondanks dat Lance Armstrong toch wel een groot sportfiguur is, wordt er niet zo veel geschreven over 

het talent dat hij bezit. Slechts in 13 van de 157 artikels is dat wel het geval. Zijn talent wordt 

verspreid over zijn hele loopbaan aangehaald in de pers. Meestal heeft men het gewoon over zijn talent 

of klasse. Slechts een paar keer omschrijft men dat talent ook als uitzonderlijk. Men schrijft ondermeer 

over Lance Armstrong als ‘grote belofte’ en ‘grootste talent ooit’. Hennie Kuiper drukt het in Het 

Nieuwsblad als volgt uit: 
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‘De kunde droop van Lance af. Hij leerde ook snel. Typisch voor een kampioen. Lance kan 

intussen alles.’ (Het Nieuwsblad, 1999, 26 juli, p. 1) 

Het talent komt iets meer aan bod in Het Laatste Nieuws (10) dan in Het Nieuwsblad (3).  

 

Overtreffende trap 

De sterke prestaties van Lance Armstrong worden ook als dusdanig omschreven in de pers. In de 

geanalyseerde artikels wordt er veel (66/157)  in de overtreffende trap over Armstrong geschreven. 

Vooral bij zijn wereldtitel wordt daar door de journalisten gretig gebruik van gemaakt. In ruim de helft 

van de artikels in die periode wordt de overtreffende trap of een bejubelende verwoording gebruikt.  

‘Amerikaan Lance Armstrong moet nog 22 worden, maar overtreft toch alle geroutineerde 

favorieten in dramatische titelstrijd.’ (Het Laatste Nieuws, 1993, 30 augustus, p. 21) 

Maar in die fase van zijn carrière wordt ook in één artikel het omgekeerde gedaan. De sterkte van 

Armstrong wordt er geminimaliseerd. 

‘[…] de suksesrijke [sic] vlucht van de Amerikaan Lance Armstrong niet zozeer te maken had 

met de kollektieve [sic] vrees in de kopgroep dat onze landgenoot Museeuw wereldkampioen 

zou worden. Wel met de schrik voor Miguel Indurain.’ ‘Uiteindelijk waren we al blij dat 

Armstrong voorop en Indurain geklopt was.’ (Van Den Bremt, 1993, 31 augustus, p. 22) 

In de periode waarin hij kanker kreeg schrijft men helemaal niet op die manier. In de andere fases 

wordt er nog altijd vaak in de overtreffende trap geschreven. De meest voorkomende dingen als 

overtreffende trap zijn de beschrijvingen van hoe groot en sterk Armstrong wel is, en dat hij de beste 

is. Dat zien we ook in quotes van respectievelijk Guy Verhofstadt en Luke, het zoontje van 

Armstrong. 

‘Het was een gróte Tour. Spannend tot de laatste ritten, met de klim naar Luz Ardiden als 

absoluut hoogtepunt. Daar heeft Lance Armstrong nog maar eens bewezen dat hij met recht 

en reden tot de allergrootsten behoort. Een heel bijzonder renner.’ (Vuylsteke, 2003, 28 juli, 

p. 27) 

‘My Daddy is the best’  (De Keyser, 2005, 24 juli, p. 16) 

Bij zijn vijfde Touroverwinning maakt men veel gebruik van de overtreffende trap en van woorden die 

bewondering tonen. In de artikels over zijn zevende zege is dat nog meer het geval. Uniek, 

indrukwekkend, historisch en dominantie worden meermaals gebruikt.  
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‘Lance Armstrong heeft – als sporter én als mens – een indrukwekkende erelijst op zijn actief.’ 

(Backelandt, 2005, 25 juli, p. 26) 

‘Historisch’ (Ghyselinck, 2003, 28 juli, p. 21) 

Daarnaast is er nog een lange lijst van woorden die een overtreffende trap zijn of bejubelend zijn, maar 

die slechts één keer in onze selectie zijn voorgekomen.  

 

Bondgenoten 

De bondgenoten van Armstrong worden veel (63/157) aangehaald. We kunnen die helpers in twee 

grote categorieën opsplitsen, namelijk zijn ploeg en zijn familie.  

Meest van al wordt de ploeg in het algemeen genoemd. Als er dan toch specifieke namen vermeld 

worden zijn er twee ploegmaten die duidelijk het meest genoemd worden, dat zijn George Hincapie en 

Tyler Hamilton. Andere ploegmakkers worden maar enkele keren vernoemd zoals Jonathan 

Vaughters, Kevin Livingston, Chechu Rubiera en Christian Vande Velde. 

‘Hij was er bij elk van de zes Tourzeges bij. […] Logisch dan ook dat Hincapie geen half 

woord nodig heeft om te begrijpen wat zijn kopman wil.’ (Vergauwen, 2005, 23 juli, p. 27) 

Van zijn familiale helpers is zijn moeder de belangrijkste bondgenoot. Zij wordt wat de individuele 

personen betreft het meest aantal keer aangehaald als bondgenoot en dat begon al toen hij 

wereldkampioen werd.  

‘Daarom draag ik deze zege op aan ma, zei Armstrong duidelijk geëmotioneerd. Het is heel 

bijzonder voor mij dat ze hier was en kan zeggen: ‘Mijn zoon is de wereldkampioen’. Mijn 

moeder heeft mij in vaak zeer moeilijke omstandigheden altijd door dik en dun gesteund, we 

hebben geen gemakkelijk leven gehad.’ (De Maertelaere, 1993, 30 augustus, p. 22) 

Ook Linda Mooneyham zelf geeft in de pers duidelijk te kennen hoe sterk de band met haar zoon is. 

‘Wij verstaan elkaar zonder woorden.’ (De Keyser, 2005, 24 juli, p. 23) 

Opvallend is wel dat in de periode dat Armstrong aan kanker leed er van zijn moeder geen sprake is in 

de krantenartikels. Terwijl ze in de rest van zijn carrière wel uitdrukkelijk als bondgenoot vernoemd 

wordt. Vooral Jim Ochowiz werd toen als belangrijkste steunpunt vermeld.  

Andere bondgenoten uit zijn privéomgeving zijn de respectievelijke vriendinnen van Armstrong; 

Kristin Richard, Sheryl Crow en Anna Hansen.  
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Eén krantenartikel wordt volledig gewijd aan de helpers van Lance Armstrong. In ‘De Armstrongclan: 

Deze 12 maken hem onoverwinnelijk’ (Vergauwen, 2005, 23 juli, p.27) worden de voornaamste 

bondgenoten van Armstrong aangehaald.  

In de dopinggerelateerde artikels komt de naam van Michele Ferrari uitgebreid aan bod. Hij wordt 

regelmatig omschreven als de mogelijke dopingdokter van Armstrong. 

‘Ferrari heeft me nooit over doping gesproken, laat staan me voorstellen terzake gedaan. Als 

ik dokter Ferrari moet omschrijven: één van de eerlijkste mensen met wie ik heb 

samengewerkt.’ (De Maertelaere, 2001, 9 juli, p.25) 

‘Armstrong + Ferrari = Doping? Ook tweevoudig Tourwinnaar kan niet zonder diensten van 

omstreden dokter.’ (Ghyselinck, 2001, 9 juli, p. 25) 

In Het Laatste Nieuws worden de bondgenoten vaker vermeld dan in Het Nieuwsblad, met namelijk 37 

tegenover 26 artikels. Een bondgenoot wordt ook 7 keer in de titel genoemd. 

 

Mentor 

Naast de gewone helpers wordt er in de onderzochte artikels ook vaak over een mentor gesproken 

(44/157). Bij de Touroverwinningen en ook bij de dopinggeruchten wordt de mentor, ploegleider 

Johan Bruyneel, heel vaak vermeld. In de periode waarin Armstrong zijn wereldtitel behaalde, is dat 

nog niet het geval. Armstrong en Bruyneel werkten toen nog niet samen, en er wordt ook niemand 

anders als zijn mentor omschreven. Bij de zevende Tourzege komt de mentor het meeste aan bod. 

Soms wordt Bruyneel gewoon vermeld in een krantenartikel en lijkt hij een gewone helper. Maar 

aangezien er veel sprake is van Bruyneel wijst dat er op dat hij een heel belangrijke rol vervult voor 

Armstrong. In sommige artikels wordt de nauwe band tussen Armstrong en Bruyneel uitdrukkelijk 

door de journalisten beschreven. Daaruit blijkt dat Bruyneel toch wel meer is dan een eenvoudige 

helper. 

‘Eén van de succesvolste trainer-rijder-duo’s uit de wielergeschiedenis. Bruyneel zoekt de 

ploeg samen die Armstrong naar de Tourzege moet helpen. De twee hebben een erg nauwe 

samenwerking: Bruyneel telefoneert elke dag meermaals met Armstrong, bespreekt tactische 

plannetjes met hem, bedenkt strategieën om de concurrenten te misleiden.’ (Vergauwen, 2005, 

23 juli, p.27) 
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Maar ook Armstrong zelf benadrukt het belang van de samenwerking met Bruyneel. Daardoor mag 

men toch zeggen dat Johan Bruyneel de mentor van Lance Armstrong is.  

 ‘Zonder Johan won ik nooit de Tour.’ (Coorevits, 2005, 25 juli, p. 23) 

In 4 van de 44 artikels waarin een mentor vermeld wordt, kan ook Chris Carmichael in die rol passen. 

Maar aangezien hij weinig genoemd wordt lijkt hij toch eerder een helper in plaats van een echte 

mentor.  

‘Ontdekker van Armstrong. Zijn persoonlijk trainer ook.’ (Vergauwen, 2005, 23 juli, p.27) 

Er is in Het Laatste Nieuws (26) iets meer sprake van een mentor dan in Het Nieuwsblad (18).  

 

10.2.3. Obstakels en belemmeringen 

Obstakels 

Het kenmerk van de heldenmythe dat het meest aan bod komt in de artikels die we onderzochten is het 

obstakel (107/157). Armstrong heeft in zijn carrière één bijzonder grote tegenslag gekend, namelijk 

kanker. In de pers wordt daar steeds opnieuw naar verwezen. In maar liefst 52 van de 157 artikels 

wordt daarover gesproken. Toen bekend raakte dat er kanker vastgesteld was bij Lance Armstrong 

omschreef men dat zo: 

‘[…] het verpletterende bericht dat een jonge sterke kerel van vijfentwintig, knokt tegen een 

angstaanjagende kwaal.’ (De Maertelaere, 1996, 9 oktober, p. 23) 

Over de rest van zijn loopbaan wordt het feit dat hij kanker overwon regelmatig aangehaald. Ook hoe 

Armstrong zelf op zijn ziekte terugkijkt wordt beschreven. 

‘‘Ik zou niet willen herbeginnen, maar al bij al was die ziekte een goeie zaak voor mij’, 

herhaalt Armstrong. ‘Je komt terug met een andere kijk op de zaken. Want je had de tijd om 

na te denken over wat echt belangrijk is.’’ (De Keyser, 1999, 26 juli, p. 21) 

Ook doping komt in deze categorie vaak aan bod. Maar we bespreken deze verleiding uitgebreid in het 

onderdeel trickster (cfr. infra). Verder worden ook nog materiaalpech en valpartijen als obstakels 

vernoemd. 

‘Maar in de Tour ging het mis. Armstrong reed  lek op de kasseien van Arenberg en werd er 

gelost. Armstrong viel op weg naar Morzine-Avoriaz. En Armstrong bleef vallen. Eerder op de 



 
46 

week viel hij nog voor het peloton kilometer nul had bereikt.’ (Ghyselinck, 2010, 24 juli, p. 

29) 

Naarmate het einde van Armstrongs carrière nadert, wordt ook zijn leeftijd als obstakel aanzien. Dat 

gebeurde al eens toen hij zijn vijfde Tour won. Maar ook op het einde van zijn loopbaan wordt dit 

aangehaald.  

‘En als je eerder al zeven keer de Tour won, is het moeilijk om te aanvaarden dat je ouder 

wordt en niet meer kan wat je tien jaar geleden kon.’ (Dick, 2011, 17 februari, p. 32) 

De artikels die over de wereldtitel gaan, vermelden de valpartijen die hij tijdens die koers gemaakt had 

als obstakel. Maar sinds Armstrong kanker had, stijgt het aantal artikels met een verwijzing naar een 

obstakel aanzienlijk. In de overige periodes die we geanalyseerd hebben zakt het aantal artikels met 

obstakel of verleiding niet meer onder de helft. In Het Laatste Nieuws (58) wordt er iets meer over 

obstakels en verleidingen gesproken dan in Het Nieuwsblad (49). In zeven artikels wordt er in de titel 

een verwijzing naar zo een obstakel gemaakt. 

 

Nederlagen 

Ondanks dat Armstrong heel veel zeges binnengehaald heeft in zijn loopbaan als profwielrenner wordt 

er in 17 van de bestudeerde artikels toch over een nederlaag geschreven. In de eerste drie 

sleutelmomenten die we geanalyseerd hebben, met name de wereldtitel, de vaststelling van kanker en 

de eerste zege in de Tour, is er geen sprake van een nederlaag.  

Over de eerste grote koers die Armstrong reed wordt achteraf als een nederlaag geschreven, maar men 

voegt er wel steeds aan toe dat hij die koers enkele jaren later won. Deze nederlaag wordt dus 

onmiddellijk gekoppeld aan een succes dat later gekomen is. 

‘Het eerste echte treffen bij de grote jongens valt echter dik tegen. Armstrong wordt 

allerlaatste in de Classica San Sebastian, op 27 minuten van de winnaar Alcala.’Deze koers 

win ik ooit’ laat hij na de wedstrijd verrassend genoeg optekenen.’ (Backelandt, 2005, 25 juli, 

p. 26) 

Bij zijn vijfde Tourzege komen het grootste aantal nederlagen aan bod. Ook dit wijst er op dat men in 

de Tour waarin Armstrong de grootste moeite kende om te winnen zich meer op zijn zwaktes heeft 

gefocust (cfr. supra). De nederlaag die hij leed in een tijdrit en toen hij in een bergrit tijd verloor ten 

opzichte van zijn tegenstanders worden in de kranten beschreven.  



 
47 

Op het einde van zijn carrière wordt er ook enkele keren verwezen naar zijn comeback om een achtste 

keer de Tour de winnen. Een doel dat hij niet meer kon bereiken.  

‘Van de renner die tussen 1999 en 2005 zeven keer op rij de Tour won is in 2010 maar een 

schim meer overgebleven. Lance Armstrong komt zelfs niet meer in de buurt van zijn vorm van 

2009, het jaar van zijn comeback nadat hij drie en een half jaar lang de Hollywoodscène had 

afgelopen en margarita’s gedronken.’ (Ghyselinck, 2010, 24 juli, p. 29) 

We kunnen vaststellen dat het vermelden van nederlagen verschillende keren gebruikt wordt om de 

sterkte van Armstrong te benadrukken. Men toont daarmee aan dat hij heel weinig verloren heeft. In 

één artikel maakt men zelfs een oplijsting van al de nederlagen die Armstrong in tijdritten in de Tour 

geleden heeft. Het zijn er twee waarvan één met belang. 

‘Een echte rammeling kreeg Armstrong wel acht dagen eerder toen Jan Ullrich in Gaillac-La 

Découverte na 47 kilometer liefst 1.36 sneller fietste dan de Amerikaan. Het was de enige keer 

dat de Duitser zijn grote rivaal in een tijdrit versloeg. Armstrong heeft wel enkele keren de 

proloog verloren maar dramatisch was dat nooit en bovendien werd hij altijd met miniem 

verschil overwonnen door renners die nooit in aanmerking kwamen voor de eindzege.’ (Het 

Laatste Nieuws, 2005, 23 juli, p. 26) 

 

Antagonisten 

Er wordt veel geschreven over de bondgenoten van Armstrong, maar aan zijn tegenstanders schenkt 

men zelfs nog iets meer aandacht (79/157). In de helft van de onderzochte artikels wordt er minstens 

één vermeld. De antagonisten kunnen we in twee groepen onderbrengen, namelijk de sportieve 

tegenstanders en de mensen die tegen de figuur Lance Armstrong zijn. In het tweede geval heeft dat 

meestal met dopingbeschuldigingen te maken. Ondermeer Greg Lemond, Floyd Landis, Filippo 

Simeoni en de man die het dopingonderzoek tegen Armstrong leidt, Jeff Novitzky, komen vaak op die 

manier aan bod.  

‘Lemond was geschandaliseerd over de samenwerking van Armstrong met de Italiaanse 

dokter Michele Ferrari.’ (Ghyselinck, 2004, 16 juli, p. 25)  

‘De twee leven op voet van oorlog met elkaar sinds Simeoni bezwarende getuigenissen aflegde 

in het onderzoek naar de dopingpraktijken van de Italiaanse dokter Michele Ferrari.’ 

(Spoormakers, 2004, 24 juli, p. 27) 
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Opvallend is dat enkele oud-ploegmakkers antagonisten geworden zijn. We zien dit het duidelijkst bij 

Floyd Landis en zijn dopingbeschuldigingen aan het adres van Armstrong. Die rivaliteit blijkt ook uit 

de uitspraken die Armstrong over Landis doet. 

‘Zijn geloofwaardigheid is als een karton zure melk. Eenmaal je de eerste slok nam, weet je 

hoe de rest smaakt.’ (Coorevits, 2010, 4 juli, p. 24) 

Enkel in de artikels die geschreven zijn vlak nadat bij Armstrong kanker vastgesteld werd, wordt er 

niet over antagonisten gesproken. In de krantenartikels die bij zijn vijfde Touroverwinning 

verschenen, wordt in maar liefst 20 van de 27 gevallen een tegenstander vermeld. Dit is niet helemaal 

onlogisch aangezien Armstrong in die Tour het meeste moeite had met zijn concurrenten (cfr. supra).  

De ultieme sportieve tegenstander van Armstrong is Jan Ullrich. Met hem heeft Armstrong in bijna al 

zijn Tours de France die hij gewonnen heeft een strijd uitgevochten. Vooral bij de vijfde en zevende 

Tourzege wordt er heel veel aandacht aan die tegenstand besteed. 

‘Het ultieme duel’ (De Keyser, 2003, 26 juli, p. 21) 

‘Eeuwige Tourrivaal’ (F.R.B., 2005, 25 juli, p. 26) 

Ook Ivan Basso, Alexandre Vinokourov, Joseba Beloki en Alex Zülle worden vaak als sportieve 

antagonist van Lance Armstrong omschreven. We merken ook op dat er een hele reeks sportieve 

tegenstanders zijn die slechts een enkele keer vermeld worden. 

De Franse pers wordt ook een aantal keer als tegenstander van Armstrong omschreven. De journalisten 

van de Vlaamse kranten (Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad) maken enkele keren een verwijzing 

naar de manier van schrijven van hun Franse collega’s. 

‘Hoewel de Franse pers de voorbije drie weken serieus haar best heeft gedaan om zijn 

prestaties te bedelven onder karrenvrachten verdachtmakingen, vormen precies die factoren 

de basis van zijn succes.’ (Het Laatste Nieuws, 1999, 26 juli) 

In het laatste deel van de wielerloopbaan van Armstrong wordt er ook wat aandacht besteed aan de 

tegenstanders binnen de eigen ploeg. Armstrong voert met Alberto Contador een strijd uit om het 

kopmanschap. 

‘In de pikorde van zijn nieuwe Astana-ploeg is niet langer Lance Armstrong maar de jonge 

Alberto Contador de nieuwe nummer één.’ (Ghyselinck, 2009, 4 juli, p. 30) 

De antagonist wordt in elf gevallen al in de titel aangekondigd. 
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Overwinnen obstakels 

Bij 20 van de artikels die we geanalyseerd hebben wordt duidelijk gemaakt dat de obstakels die 

Armstrong tegengekomen is ook overwonnen zijn. Bij zijn wereldtitel was dat al het geval. Toen kon 

hij toch nog winnen na valpartijen eerder in de wedstrijd. In de loop van zijn carrière wordt ook nog zo 

over andere valpartijen en over het overwinnen van kanker geschreven. Maar dit werd nog eens extra 

in de verf gezet toen hij zijn definitieve pensioen aankondigde. In de meerderheid van de artikels die 

toen verschenen werden duidelijke verwijzingen gemaakt naar het overwinnen van kanker.  

 

10.2.4. Sociale waarden 

Sociale waarden 

Meer dan de helft van de geanalyseerde krantenartikels vernoemen sociale waarden die Lance 

Armstrong belichaamt. Na zijn wereldtitel is dat in een kwart van de artikels zo. Dat aantal stijgt 

naarmate de periodes van zijn carrière volgen. De artikels over het einde van zijn carrière vermelden in 

de meeste gevallen sociale waarden. De categorie doorzettingsvermogen, harde werker en 

vechtersmentaliteit komt het meest van al aan bod. Dat gebeurt maar liefst 27 keer. Men verwijst 

daarbij dikwijls naar de strijd die hij tegen kanker gevoerd heeft. 

‘Zelfs terwijl hij chemotherapie volgde, bleef Lance doortrainen.’ (De Keyser, 1999, 19 juli, p. 

23) 

‘Toen ik ziek was, wilde ik niet sterven. En als ik koers, wil ik niet verliezen. Sterven en 

verliezen, voor mij is dat hetzelfde.’ (Depoortere, 2005, 25 juli, p. 26) 

Ook de professionele manier waarop Armstrong met zijn vak bezig is, wordt duidelijk in de verf gezet. 

Men schrijft hierover vanaf zijn eerste Tourzege. Dit komt slechts een paar keer minder aan bod dan 

het doorzettingsvermogen. 

‘Een meticuleuze voorbereiding, een aangepast trainings- en wedstrijdprogramma, materiaal 

dat speciaal voor de gelegenheid is gemaakt: er is niets dat Armstrong aan de controle laat 

ontsnappen.’ (Ghyselinck, 2003, 28 juli, p. 21) 

Op een derde stek komt het koersinzicht en de tactiek van Armstrong en zijn ploeg.  

‘Omdat Armstrong en de zijnen naast goede benen ook één en ander onder de hersenpan 

hebben. Bluffen, dat deden ze. De ploeg op kop zetten alsof het allemaal fluitend ging.’ (Het 

Nieuwsblad, 2003, 28 juli, p. 22) 
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Maar ook het leven naast de fiets blijkt voor Armstrong heel belangrijk te zijn. Er wordt veel naar zijn 

familie en gezin verwezen. Maar dit gebeurt pas naar het einde van zijn carrière toe. 

‘Mijn kinderen zijn de belangrijkste wezens in mijn hele bestaan. Ik vind het great dat ze hun 

vader zien afzwaaien in de gele trui, als een winnaar.’ (De Keyser, 2005, 24 juli, p. 16) 

Ook de kalmte en het cool zijn wordt meerdere keren vernoemd. 

‘Geen greintje spanning of stress lees je af op het gelaat van viervoudig Tourlaureaat Lance 

Armstrong.’ (J.D.K., 2003, 26 juli, p. 25) 

Andere sociale waarden die ook nog verscheidene keren vermeld worden zijn vertrouwen, teamwork, 

fysieke en mentale sterkte, hoop, moed, persoonlijkheid, gedrevenheid en vastberadenheid, en een 

sterke wil. Naast deze voorbeelden zijn er nog heel wat andere sociale waarden die ook vernoemd 

worden, maar slechts enkele keren aan bod komen.  

 

Rolmodel 

In 21 van de 157 onderzochte artikels wordt Lance Armstrong als rolmodel voorgesteld. Bij drie van 

de bestudeerde periodes is er niets over een rolmodel terug te vinden. Dit is zo bij de wereldtitel, 

kanker en  de vijfde Touroverwinning. In de artikels ter gelegenheid van de eerste Touroverwinning 

wordt er het meeste verwezen naar het rolmodel Armstrong. In de overgrote meerderheid van de 

gevallen waarin er over Armstrong als rolmodel geschreven wordt, is dat als voorbeeld voor mensen 

die met kanker geconfronteerd worden. 

‘De vechtlust die Lance momenteel ten tonele voert, is een steun voor iedereen die kanker 

heeft of overwon.’ (Het Laatste Nieuws, 1999, 24 juli) 

‘Manolo Saiz, de ploegleider van Once, heeft heel goed verwoord wat de kern van de zaak 

is:’Wat jullie journalisten in de Tour schrijven, bereikt hooguit een miljoen mensen. Wat 

Armstrong doet is een inspiratiebron voor tientallen miljoenen mensen overal ter wereld.’ 

Mijn succes draag ik op aan al die mensen en ook aan hen die het niet gehaald hebben en die 

nu boven naar ons kijken.’ (De Maertelaere, 1999, 25 juli) 

In één krantenartikel wordt het tegendeel beweerd. Armstrong zou absoluut geen rolmodel zijn omdat 

wat hij deed niet voor iedereen mogelijk is. Hij kan valse hoop geven vindt de Vlaamse liga tegen 

kanker.  
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‘Wat Armstrong beschrijft is dus niet dé manier om met de ziekte om te gaan. Hij is voor 

bepaalde mensen een heel goed voorbeeld, maar we mogen er geen rolmodel van maken. […] 

Soms creëert het onrealistische verwachtingen. Want wat Armstrong deed is voor vele 

patiënten niet haalbaar.’ (Heyvaert, 2011, 17 februari, p. 41) 

Ook op sportief vlak blijkt Armstrong een rolmodel te zijn. In enkele artikels wordt hij omschreven als 

voorbeeld voor de wielersport. 

‘Het mooiste bewijs voor de goede voorbereiding van Armstrong: de helft van het peloton gaat 

naar zijn voorbeeld ritten uit de Tour verkennen.’ (Boels, 2005, 22 juli, p. 6) 

In Het Laatste Nieuws wordt er meer over een rolmodel geschreven (15) dan in Het Nieuwsblad (6).  

 

Inzet voor anderen 

Er wordt ook af en toe over de inzet van Lance Armstrong voor anderen geschreven. Dat is zo bij één 

op de tien onderzochte krantenartikels. Het gaat steeds over dingen die verband houden met kanker. 

Bijvoorbeeld zijn Livestrongactie of de Lance Armstrong Foundation in het algemeen. Deze 

elementen komen bij het begin van zijn loopbaan nog niet aan bod, om de eenvoudige reden dat zijn 

foundation toen nog niet bestond.  

‘Zijn belangrijkste missie, zei hij, was de wereldwijde verspreiding van zijn boodschap tegen 

kanker.’ (Ghyselinck, 2010, 24 juli, p. 29) 

‘Dat Livestrong-bandje vertegenwoordigt iets grootser dan zeven Tourzeges.’ (Vergauwen, 

2005, 26 juli, p. 23) 

 

Invloed 

Er wordt slechts in een klein aantal artikels gewag gemaakt van een invloed die Armstrong zou 

hebben. Dit gebeurt in zes van de onderzochte artikels. Enkel in de berichtgeving over de zevende 

Tourzege en het einde van de carrière komt dit aan bod. In verschillende gevallen gaat het over de 

professionele aanpak van Armstrong en de invloed dat die heeft op de rest van de wielerwereld.  

‘In dat werk is Armstrong overigens een innovator. Het kleine verzet en de hoge 

trapfrequentie worden gauw zijn handelsmerk. Een nauwgezette Tourvoorbereiding, een 
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minutieuze verkenning van elke steen en molshoop op het Tourparcours en de mentaliteit alles 

in functie van de Tour zouden dat evenzeer worden.’ (Backelandt, 2005, 25 juli, p. 26) 

 

10.2.5. Celebrity 

Lance Armstrong heeft tijdens zijn carrière ook een celebritygehalte gekregen. In 25 van de 157 

geanalyseerde artikels wordt daar naar verwezen. Bij het begin van zijn carrière, bij de wereldtitel en 

toen er kanker werd vastgesteld, was er van een celebrity in de krantenartikels nog niets te merken. In 

de periodes daarna neemt het aantal verwijzingen naar een celebrity toe. Dit loopt op tot aan het einde 

van zijn carrière. Er wordt vooral over de financiële toestand van Armstrong en zijn ploeg geschreven. 

‘Na zijn eerste Tourzege verviervoudigde zijn basisloon van 450.000 euro. Vandaag strijkt hij 

jaarlijks ongeveer 16 miljoen euro aan sponsorinkomsten op. Hij is ook het gezicht van 

Subaru, Nike, Coca-Cola, Bristol Myers, 24 Hours Fitness, Discovery Channel en Trek. Eén 

ding is zeker: hij hoeft niet meteen op zoek naar een andere job.’ (Backelandt, 2005, 25 juli, p. 

26) 

Maar ook aan zijn privéleven wordt er af en toe aandacht besteed. In de Tour van 2003 schrijft men 

een volledig krantenartikel, ‘De Kick van Lance’, over zijn huwelijksproblemen. 

‘Een hele Tour lang bleef het geruchten regenen over een ‘onafwendbare scheiding’ tussen 

Lance Armstrong en zijn vrouw Kristin. ‘Mevrouw Armstrong heeft een minnaar’, luidde één 

van de vele bronnen. […] In februari leek het sprookjeshuwelijk te stranden. Lance liet zijn 

lokale Texaanse krant weten dat hij zijn Kick – want zo noemt hij zijn echtgenote 

binnenskamers- na vier jaar zou verlaten. Eind vorige week verklaarde Kristin dan weer op de 

officiële webstek van haar man dat het beschermen van haar privéleven haar hoogste goed is 

geworden.’ (Vuylsteke, 2003, 28 juli, p. 27) 

In de artikels die een overzicht van zijn carrière geven wordt er zelfs een volledig artikel, met als titel 

‘De vrouwenronde van Lance Armstrong’, gewijd aan de vriendinnen die Armstrong gehad heeft. 

‘Daarna begon hij pas echt te demarreren. Actrice Ashley Olsen van de bekende Olsen-

tweeling, actrice Kate Hudson en fotomodel Tory Burch werden in de periode dat hij drie jaar 

niet koerste bedwongen als Alpencols buiten categorie. Met Anna Hansen lijkt The Boss de 

eindmeet te hebben bereikt. Voorzichtigheid is geboden want ook in de sport maakt hij een 

comeback. […] Met desperate housewife Eva Longoria is het hetzelfde als met de 
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dopingverhalen rond Armstrong: vermoed maar nooit bevestigd.’ (L.V.D., 2011, 17 februari, 

p. 60) 

In dit onderzoek hebben we enkel de belangrijke punten uit de sportieve carrière van Lance Armstrong 

bestudeerd. In de tijdelijke pauze die hij in zijn carrière inlaste werd er regelmatig geschreven over de 

feestjes waar Armstrong te zien was. Wellicht zijn die artikels meer celebrity-gericht. Maar in dit 

onderzoek focussen we ons op de sportieve carrière en we hebben die artikels dus niet geanalyseerd.  

 

10.2.6. Aanverwante kenmerken 

Metaforen 

In ruim één derde van de onderzochte artikels wordt er gebruik gemaakt van metaforen. Bij de eerste 

twee fases worden er geen metaforen gebruikt. Vooral op het einde van zijn carrière ligt het aantal 

artikels met metaforen hoog. Bij de zevende Tourzege is dat in zeven op de tien artikels zo en bij het 

definitieve einde van zijn bestaan als profwielrenner maar liefst in negen op de tien. De metaforen die 

het meest gebruikt worden zijn zonder twijfel The Boss en kampioen.  

‘Lance Armstrong is meer dan een wielerkampioen, hij is een ster.’ (Ghyselinck, 2005, 23 juli, 

p. 26) 

‘Van Autoritaire Boss tot Anonieme Meerijder, het kan snel gaan.’ (Vandeweghe, 2010, 24 

juli, p. 57) 

Maar Armstrong wordt ook enkele keren een mirakel genoemd.  

‘Armstrong zegt zelf dat hij een medisch mirakel is, ik kan niet anders dan hem gelijk geven.’  

(De Maertelaere, 1999, 24 juli) 

Daarnaast komen ook onder andere icoon, ster, fenomeen en King Lance aan bod. In negen artikels 

staat de metafoor zelfs in de krantenkop. 

‘Lance V in de galerij van de allergrootsten’ (De Keyser, 2003, 28 juli, p. 21) 

‘KING LANCE treedt af met zevende Tourzege op rij’ (De Keyser, 2005, 25 juli, p. 21) 
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Binaire opposities 

Er wordt eigenlijk niet uitdrukkelijk gebruik gemaakt van binaire opposities. Slechts in één van de 157 

geanalyseerde artikels komt dat expliciet aan bod. Er wordt dan de tegenstelling gemaakt tussen de 

kwetsbaarheid en toch de zege pakken. In andere artikels wordt er wel gesproken over mogelijk 

dopinggebruik en over zeges. In 28 van de artikels die we bestudeerd hebben komen zowel doping als 

overwinningen aan bod. Maar deze worden niet omschreven als tegenstellingen, maar wijzen impliciet 

toch op het contrast tussen het succesvolle en het negatieve kantje van de sportieve loopbaan van 

Armstrong.  

 

Non closure strategieën  

In 22 van de 157 artikels wordt er gebruik gemaakt van non closure strategieën. Er wordt telkens een 

verwijzing gemaakt naar wat er in de toekomst nog kan gebeuren. Toen Armstrong wereldkampioen 

werd, was er van non closure strategieën helemaal geen sprake. In de artikels over de vaststelling van 

kanker is dat wel het geval. In 2 van de 3 artikels schrijft men op die manier. Er wordt geschreven dat 

Armstrong na zijn revalidatie opnieuw profwielrenner wil worden.  

‘Ik hoop volgend jaar al aan bepaalde wedstrijden te kunnen deelnemen en het contact met de 

wielertop niet te verliezen.’ (Van Den Bremt, 1996, 9 oktober, p. 21) 

Naar zijn zesde Tourzege wordt er het meest vooruitgeblikt. Dat gebeurt vanzelfsprekend in de artikels 

die verschenen toen hij zijn vijfde zege binnen wist te halen. Nadat hij zijn afscheid aankondigde 

wordt er geschreven over wat hij na zijn carrière als wielerprof zou doen. 

‘Ik kan niet beloven dat ik niet ga crossen of mountainbiken. Misschien doe ik wel een paar 

triathlons of ga ik 10 kilometerraces lopen. […] Ik ga nu niet de rest van mijn leven 

rondhangen en vet worden. Ik blijf trainen, doelen komen dan wel vanzelf. Misschien wil ik 

over enkele jaren wel de marathon lopen in twee en een half uur. Ik ben een competitiemens, 

maar ik hoef geen topsport meer.’ (Ghyselinck, 2005, 25 juli, p. 23) 

Verder wordt er eigenlijk vooral uitgekeken naar een volgende Tour de France. Zowel door de 

journalisten als door Armstrong zelf. 

‘Volgend jaar wil ik wél goed zijn.’ (van Welden, 2003, 28 juli, p. 23) 
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Vergelijking met voorgangers 

In totaal wordt Lance Armstrong in 23 artikels met voorgangers vergeleken. Zodra Armstrong zijn 

wereldtitel veroverde, wordt de vergelijking met Greg LeMond gemaakt, de laatste Amerikaan die 

voor hem erin slaagde wereldkampioen te worden. Die LeMond was ook de laatste Amerikaan die 

voor Armstrong de Tour de France kon winnen. Dus ook bij zijn eerste Tourzege wordt de 

vergelijking tussen de twee gemaakt. Want na het wereldkampioenschap kunnen we lezen: 

‘Armstrong 10 jaar na Lemond’ (Van Den Bremt, 1993, 30 augustus, p. 19) 

En na de eerste Tourzege wordt dat: 

‘Lance negen jaar na Greg’ (Het Nieuwsblad, 1999, 26 juli, p. 1) 

Toen Armstrong in 2003 de Tour won trad hij toe tot een exclusieve club van renners die de Tour vijf 

keer konden winnen. Daarbij wordt hij regelmatig met die andere vier, Eddy Merckx, Bernard Hinault, 

Miguel Indurain en Jacques Anquetil vergeleken. Met Eddy Merckx word hij trouwens het meest van 

allemaal vergeleken. 

‘Welkom in de galerij der groten, de club van vijfvoudige Tourwinnaars, het rijtje 

indrukwekkende namen luisterend naar Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en 

Miguel Indurain.’ (van Welden, 2003, 28 juli, p. 23) 

De zevende Tourzege van Armstrong betekende een absoluut record, maar ook dan wordt hij met 

andere grote sportfiguren vergeleken. 

‘Ik begrijp ze niet, de zeurpieten die de Tour saai begonnen te vinden omdat Lance Armstrong 

zeven jaar na elkaar de beste was. Dan kun je net zo goed mekkeren dat Diego Maradona te 

veel wonderlijke bewegingen uit zijn voeten schudde, dat Michael Jordan te regelmatig in zijn 

eentje een Dream Team vormde en dat de Beatles te veel briljante popsongs componeerden. 

Wat een onzin.’ (Depoortere, 2005, 25 juli, p. 26) 

Na zijn comeback, die niet het gehoopte succes bracht, wordt Armstrong vergeleken met andere 

topsporters die een comeback gemaakt hebben maar niet het succes kenden van voorheen. 

‘Door de aanhoudende dopingbeschuldigingen, maar ook omdat gebleken was dat hij nooit 

meer zijn oude niveau zou halen. Daarmee belandde hij in het zelfde straatje als Justine Henin 

en Michael Schumacher, twee andere iconen die op zichzelf botsten bij hun comeback.’ 

(Heyvaert, 2011, 17 februari, p. 38) 

We kunnen in 7 artikels lezen dat Armstrong niet met die anderen vergeleken wil worden. 
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‘Wordt u een tweede Lemond? Nee, liever een eerste Armstrong.’ (Vandeweghe, 2011, 17 

februari, p. 40) 

‘Ik zie in mij geen Merckx, Indurain, Anquetil of Hinault.’ (De Keyser, 2001, 24 juli, p. 21) 

 

Bekende fans 

In enkele artikels is er sprake van bekende fans. In het begin van de loopbaan is dat nog niet het geval. 

Pas vanaf de eerste Tourzege wordt er over bekende fans gesproken. Bij het eindigen van zijn 

wielercarrière is dat niet meer het geval. In drie van de tien artikels waar over zo’n bekende fan 

gesproken wordt, komt dat in de krantenkop al aan bod. De bekende fans zijn vooral politici. Bill 

Clinton en George W. Bush kwamen aan bod als fan van Armstrong toen zij president waren. Ook 

senator John Kerry spreekt zijn bewondering uit. 

‘Het niveau van zijn professionaliteit, zijn lichamelijke paraatheid, zijn koersinzicht, zijn 

intelligentie, zijn discipline en niet te vergeten zijn onovertroffen en nooit aflatende focus om 

zijn doel te bereiken, dat allemaal samen maakt hem tot zo’n enorm groot kampioen.’ (De 

Keyser, 2005, 24 juli, p. 23) 

Verder worden ook Guy Verhofstadt, Jacques Rogge, topsporters Andre Agassi en Shaquille O’Neal, 

en acteurs Robin Williams en Kevin Costner als bekende fans omschreven. 

 

Memorabilia 

In een beperkt aantal artikels wordt er aandacht aan memorabilia besteed. Dit gebeurt in slechts drie 

van de onderzochte periodes, namelijk de eerste en zevende Tourzege en in de categorie doping tijdens 

de Tour. Er wordt gesproken over enkele boeken die over Lance Armstrong geschreven zijn. Het 

meeste gebeurt dat over LA confidential, the secrets of Lance Armstrong. Dit boek gaat over het feit 

dat Armstrong doping zou gebruikt hebben. Dit boek dient dus niet om Armstrong op te hemelen. 

Daarnaast wordt er onder andere ook verwezen naar een film die over hem zou worden gemaakt. 

‘Bovendien onderhandelt hij met Disney over een verfilming van zijn levensverhaal en heeft 

een Amerikaanse uitgeverij hem een voorstel van 400 000 dollar gedaan om over datzelfde 

leven een boek te publiceren.’ (De Keyser, 1999, 26 juli, p. 22) 
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10.2.7. Conclusie Heldenmythe 

Er is één belangrijk aspect van de heldenmythe dat niet van toepassing is op de berichtgeving over 

Lance Armstrong, namelijk de nederige afkomst. Zowel kenmerken van een ongelukkige jeugd of een 

nederige afkomst zelf komen bijna niet voor in de krantenartikels die wij onderzochten.  

De queeste is dan weer helemaal van toepassing op Armstrong. De overwinningen, met dan vooral de 

Tourzeges, kunnen we veel lezen. Ook de bondgenoten uit zijn ploeg en zijn familie komen uitgebreid 

aan bod. Daarnaast vinden we ook omschrijvingen in de overtreffende trap veel terug. De opdrachten 

die Armstrong voor zich heeft, zijn mentor en de lijsten en records die hij op zijn naam heeft, worden 

ook nog vaak vermeld. Enkel zijn buitengewone talent komt maar af en toe voor. 

Ook de obstakels die tijdens de queeste de kop opsteken, vinden we bij Armstrong terug. Dat zijn dan 

vooral de vaststelling van kanker en de verleiding van doping waaraan hij niet zou kunnen weerstaan 

hebben. Ook de antagonisten komen veel aan bod, met vooral Jan Ullrich die de ultieme opponent 

blijkt te zijn. Nederlagen komen ook nog regelmatig voor. Alhoewel die eigenlijk vooral gebruikt 

worden om de sterkte van Armstrong te benadrukken. Die nederlagen kunnen dus beter aanzien 

worden als een verwijzing naar succes en overwinningen. Ook het overwinnen van de obstakels wordt 

regelmatig besproken. 

De waarden waarvoor Armstrong staat worden regelmatig genoemd. De sociale waarden worden zelfs 

veel vermeld. Het meest worden zijn doorzettingsvermogen en professionaliteit benadrukt. Daarnaast 

kunnen we de inzet voor anderen en zijn functie als rolmodel regelmatig terug vinden. Enkel de 

invloed die Armstrong zou hebben blijkt volgens de krantenartikels beperkt te zijn. 

Armstrong is in zekere mate ook een celebrity. De kenmerken die daarop wijzen zoals zijn financiële 

situatie en privéleven komen regelmatig aan bod. 

Bij de aanverwante kenmerken van de heldenmythe is er wat verschil tussen de verscheidene aspecten. 

Metaforen komen heel vaak aan bod. Vergelijkingen met voorgangers en non closure strategieën 

kunnen we regelmatig lezen. De bekende fans worden nog af en toe vermeld. Maar binaire opposities 

en memorabilia komen amper voor. 

We kunnen besluiten dat de geanalyseerde berichtgeving over Lance Armstrong binnen het type van 

de heldenmythe past. Enkel de nederige afkomst ontbreekt. Maar de aspecten queeste, obstakels, 

sociale waarden en celebrity zijn zeker en vast terug te vinden. Dat geldt ook voor sommige van de 

aanverwante kenmerken. 
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10.3. Trickster 

Naast alle successen zijn ook de dopinggeruchten een rode draad doorheen de wielerloopbaan van 

Lance Armstrong. We bekijken of Armstrong daardoor in de pers ook aanzien wordt als een trickster. 

 

10.3.1. Savage of victim? 

Fouten 

Dé fout die Lance Armstrong in zijn loopbaan als wielrenner begaan zou hebben is dat hij doping zou 

gebruikt hebben. Dit is een verleiding waar Armstrong niet aan zou kunnen weerstaan hebben. In 65 

van de artikels die wij bestudeerd hebben wordt er naar doping verwezen. We moeten er wel aan 

toevoegen dat we één categorie die van ‘doping tijdens de Tour’ geselecteerd hebben net omdat in die 

artikels over Armstrong en doping geschreven wordt. We hebben die artikels geselecteerd omdat de 

geruchten omtrent doping een belangrijk element zijn in de carrière van Lance Armstrong. Maar ook 

in de andere periodes die we geselecteerd hebben valt het woord doping regelmatig. Er wordt over het 

mogelijke dopinggebruik geschreven, maar ook over een onderzoek dat daarnaar loopt en over de 

fraude die met het dopinggebruik zou samenhangen. Daarnaast schrijft men ook over de 

beschuldigingen dat Armstrong anderen aangezet zou hebben tot dopinggebruik en over een avondje 

uit waar hij cocaïne zou gesnoven hebben. 

In het begin van zijn carrière zijn er nog acht artikels waarin over het dopinggebruik in het wielrennen 

in het algemeen gesproken wordt. Armstrong geeft daar dan wel zijn mening over. Later wordt dat in 

de onderzochte artikels toegespitst op Armstrong zelf.  

‘Uitgerekend de Tour die een nieuw tijdperk moest inluiden, wordt gewonnen door een renner 

waar een heleboel zogenoemde insiders nooit aan gedacht hadden. Dat kon dus niet, daar 

moest iets mee loos zijn. Want, was de redenering, ‘un Tour sans dopage est comme la France 

sans fromage’. Lance Armstrong heeft het geweten. Hij werd overladen met 

verdachtmakingen, er werd zelfs gezegd dat hij geheime krachten putte uit de geneesmiddelen 

die hij in zijn strijd tegen kanker had gebruikt, of nog gebruikte. Nooit is een geletruidrager zo 

hard aangepakt, werden vragen gesteld die zo diep in zijn medische en dus persoonlijke leven 

groeven. Armstrong wankelde onder de druk maar bleef rechtop.’ (De Maertelaere, 1999, 26 

juli) 

De artikels over doping zijn vooral insinuaties en beschuldigingen aan het adres van Armstrong. Dit 

gebeurt ondermeer door Greg Lemond en Floyd Landis. Ook het onderzoek dat daarop volgt wordt in 
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de kranten omschreven. Maar in een tiental artikels word er ook duidelijk vermeld dat Lance 

Armstrong nog nooit posititef getest heeft. 

‘’Leden van de ploeg houden de hotelgang in de gaten. Ongewenste gasten hebben geen zaken 

met wat zich in een kamer afspeelt waar rookdedectoren zijn gedemonteerd, airconditioning 

en verwarming is afgeplakt en alles waar verder nog een gat in zit met platsic tape is overdekt. 

Men weet immers nooit waar nog een verborgen camera kan zitten. Bloedtransfusies gebeuren 

met twee renners tegelijk, twee dokters voeren ze uit. Landis kreeg er een getuigt hij, 

Armstrong, Hincapie en Rubiera ook. Volgens Landis worden de lege bloedzakken vervolgens 

aan stukjes geknipt en doorgespoeld in het toilet.’ (Ghyselinck, 2010, 5 juli, p. 29) 

Maar het blijft bij beschuldigingen. Hoe hardnekkig de geruchten ook zijn, tot op heden is nog steeds 

niet bewezen dat Armstrong effectief doping gebruikt heeft. Dat is ook duidelijk in de kranten. Er 

wordt geïnsinueerd en beschuldigd, maar dopinggebruik wordt niet als een feit omschreven. We zien 

wel verschillen in de hoeveelheid artikels die daarover geschreven worden. In de Tours de France van 

1999, 2005 en 2010 vinden we de meeste artikels. 2003 is opvallend, want in die editie vonden we 

slechts één artikel over Armstrong en doping. Er is wel een duidelijk verschil tussen de bestudeerde 

kranten. De fouten komen in Het Nieuwsblad 26 keer aan bod, in Het Laatste Nieuws is dit maar liefst 

40 keer. 

 

Unfinished person 

Er zijn niet alleen de obstakels van buitenaf, een sportheld kan ook belemmerd worden door zijn eigen 

gedrag. In 20 van de 157 krantenartikels die we bestudeerd hebben wordt daarover geschreven. Bij de 

eerste periodes die we onderzochten, de wereldtitel, de vaststelling van kanker en de eerste Tourzege 

wordt hier niets over vermeld. Bij de andere periodes staat er in minstens één op de tien artikels een 

negatief kenmerk van Armstrong. In de berichtgeving over doping tijdens de Tours de France die wij 

selecteerden is dat nog meer het geval. Er is één negatief kenmerk dat meerdere keren naar voor komt, 

met name arrogantie.  

‘Armstrong is tiranniek. Hautain. Egoïstisch. Rancuneus. En wie niet voor hem is, is tegen 

hem.’ (Depoortere, 2005, 25 juli, p. 26) 

De andere minder mooie kanten van Armstrong komen slechts één of twee keer aan bod. Dit zijn 

onder andere gramschap, controlefreak zijn, angst, kwetsbaarheid, nonchalance en  niet vriendelijk 

zijn.  
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De helft van de artikels met negatieve kenmerken die wij gelezen hebben vinden we terug in de 

categorie ‘doping tijdens de Tour’. De negatieve zweem die rond doping hangt wordt dus blijkbaar 

doorgetrokken naar andere dingen die over Armstrong geschreven worden. Maar de negatieve 

kenmerken wijzen niet echt op een unfinished person die meer begeleiding nodig heeft. 

 

Savage of victim 

Er worden geen echte redenen aangegeven voor de fout die Armstrong zou begaan hebben. Wellicht is 

dat omdat het dopinggebruik geen bewezen feit is. Armstrong wordt in geen enkel artikel voorgesteld 

als een wildeman die zijn lusten volgt. Twee keer wordt er wel verwezen naar het feit dat Armstrong 

uit een generatie afkomstig is waarin het gebruik van epo normaal was. Hij wordt hierin een beetje 

voorgesteld als een slachtoffer van de periode waarin hij profwielrenner werd. Beide artikels werden 

in Het Nieuwsblad gepubliceerd. 

‘Maar Armstrong en Bruyneel zijn oude school in het kwadraat. Ze zijn kinderen van de 

generatie van de negentigers, groot geworden in een wereld waarin epo en andere al of niet 

onvindbare super(groei)hormonen op de nachtkastjes lagen.’ (Vandeweghe, 2010, 24 juli, p. 

57) 

Er wordt op geen enkel moment vooruitgeblikt naar wat de gevolgen van zijn mogelijks gemaakte fout 

kunnen zijn. 

 

10.3.2. Afkeuring en vergiffenis 

Afkeuring 

In 22 van de 157 artikels wordt er expliciet geschreven over het wel of niet schuldig zijn van 

Armstrong wat doping betreft. In 11 van die artikels is de teneur dat Lance Armstrong onschuldig is.   

‘Ik stel alleen vast dat Armstrong de voorbije zes jaar 150 keer getest is op doping. Negatief, 

elke keer. Dat maakt van hem een van de meest geteste atleten ter wereld.’ (de Leur, 2005, 20 

juli, p. 8) 

‘Je kunt perfect zonder doping, je moet gewoon hard genoeg trainen. Dat hebben Lance 

Armstrong en Jan Ullrich bewezen.’ (Nijenhuis, Minten & Vannieuwenborg, 2001, 28 juli, p. 

14) 
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Zes krantenartikels zijn zeer beschuldigend naar Armstrong toe. 

‘Dat een kankerpatiënt geneest en een paar jaar later begint aan een succesreeks in de Tour, 

de zwaarste wielerwedstrijd ter wereld, doet veel vragen rijzen.’ (Dewinter, 2001, 10 juli, 

p.25) 

‘De manier waarop Lance Armstrong de bergen oprijdt met alle anderen één voor één 

stervend in zijn wiel is niet geloofwaardig meer.’ (Het Nieuwsblad, 2005, 20 juli, p. 25)  

In 5 artikels komen beide meningen aan bod. Het is nooit de journalist die de beschuldigingen uit. In 

de meeste gevallen zijn het de opinies van lezers die aan bod komen. Maar ook bijvoorbeeld Greg 

LeMond heeft duidelijk gesteld dat hij vindt dat Armstrong schuldig is aan dopinggebruik. Maar geen 

enkele keer wordt Armstrong voorgesteld als een omgekeerd rolmodel. Het spreekt voor zich dat 

zowat alle artikels over het al dan niet afkeuren van Armstrong gepubliceerd zijn in de periode ‘doping 

tijdens de Tour’ die wij onderzocht hebben.  

 

Vergiffenis 

Geen enkele keer vraagt Lance Armstrong om vergiffenis. Hij ontkent altijd dat hij ooit doping 

genomen heeft.  

‘Heeft Armstrong ooit positief gereageerd op een dopingcontrole? Neen. Is zijn bloed en urine 

regelmatig onderzocht? Ja. Waren de monsters clean? Ja. Is Armstrong schoon door de EPO-

tests gekomen? Ja. Dat is wat het grote publiek ziet. De mensen zijn niet dom, ze kijken naar 

de feiten.’ (De Maertelaere, 2001, 24 juli, p. 19) 

‘Zolang ik leef zal ik dat ontkennen. Op geen enkele manier heb ik mensen geforceerd, 

aangemoedigd, verteld, of geholpen te gebruiken. Absoluut niet. Honderd procent.’ 

(Ghyselinck, 2010, 15 juli, p. 24) 

Hij vermeld er ook vaak bij dat hij absoluut tegen doping is.  

‘Maar ik zal alles doen om het wielrennen te redden. Niet om de sport te vernietigen.’ 

(Ghyselinck, 2000, 14 juli, p. 25) 

Dit komt slechts in drie van de onderzochte periodes aan bod, namelijk de eerste en de zevende 

Tourzege en de periode ‘doping tijdens de Tour’.  
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Afscheid 

In zowat één op de vijf artikels die we geanalyseerd hebben wordt er verwezen naar het einde van de 

sportcarrière van Lance Armstrong. In een groot deel blijft het bij een gewone vermelding van dat 

afscheid. Er wordt geen positieve of negatieve toon aan gegeven.  

De eerste keer dat men over een afscheid spreekt, is toen er kanker vastgesteld werd. Maar toen werd 

er ook in één artikel ontkennend over het einde van zijn carrière gesproken. 

‘Men heeft mij verzekerd dat, als ik genees, mijn carrière niet in het gedrang zal komen.’ (De 

Maertelaere, 1996, 9 oktober, p. 23)  

Bij de zevende Tourzege wordt heel uitgebreid over het einde van zijn wielerloopbaan geschreven. 

Toen kondigde Armstrong namelijk voor de eerste keer zijn afscheid van het wielrennen aan. Men legt 

er de nadruk op dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn kinderen. 

‘My time is up, mijn tijd is op. Het is tijd voor een ander leven, met minder stress, meer 

privacy, meer  tijd voor mijn kinderen.’ (Coorevits, 2005, 25 juli, p. 23) 

Bij die zevende Tourzege legt men ook een aantal keren de nadruk op het feit dat zijn afscheid een 

groot verlies is. Dat blijkt ook uit een quote van Johan Bruyneel: 

‘Iedereen in de ploeg weet namelijk wat voor leegte Lance Armstrong achterlaat.’ 

(Ghyselinck, 2005, 23 juli, p. 26) 

Uiteraard wordt er ook bij het absolute einde van zijn carrière over zijn afscheid geschreven. Maar 

toen was men soms iets negatiever. Men maakte wel eens de link met een dopingonderzoek en men 

had het over de ‘geniepige’ manier waarop Armstrong afscheid nam. 

‘Geen feest. Geen toeters en bellen. Geen persconferentie zelfs, waar de laatste keer alle 

schijn werpers op hem gericht werden om dan in tranen- à la Ronaldo- de scène te verlaten.’ 

(Heyvaert, 2011, 17 februari, p. 38) 

Er wordt dus op verschillende manieren over zijn afscheid geschreven. Het afscheid wordt in 13 

krantenartikels ook in de titel vermeld.  

‘Afscheid van de American Dream’ (Depoortere, 2005, 25 juli, p. 26) 

‘Afscheid in triomf’ (Ghyselinck, 2005, 25 juli, p. 21) 
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10.3.3. Conclusie Trickster 

De mythe van de trickster blijkt niet helemaal bij Lance Armstrong te passen. De fouten die bij een 

bedrieger horen komen in de kranten wel degelijk aan bod. Er wordt veel aandacht besteed aan 

dopinggeruchten en aanverwante beschuldigingen. Maar Armstrong blijkt niet echt een unfinished 

person te zijn,  al worden er wel regelmatig negatieve kenmerken van hem aangehaald. Er wordt in de 

kranten ook geen echte reden gegeven voor de fouten die Armstrong zou begaan hebben. In twee 

artikels van Het Nieuwsblad wordt hij wel omschreven als een slachtoffer van de periode waarin hij 

profwielrenner werd.  

Af en toe schrijft men over de afkeuring die men heeft over het gedrag van Armstrong. Maar er zijn 

ook mensen die het voor Armstrong opnemen en zeggen dat hij geen doping genomen heeft. Van een 

vraag naar vergiffenis is er helemaal geen sprake. Integendeel, Armstrong ontkent alle 

dopingbeschuldigingen. Er wordt wel vaak over het einde van zijn carrière geschreven. Maar dat 

wordt slechts één keer gelinkt aan de dopingbeschuldigingen. 

Wat er in Armstrong zijn carrière gebeurt en hoe dat gebeurt, heeft uiteraard een invloed op de manier 

waarop er over hem geschreven wordt. Hier zijn de fouten die Armstrong gemaakt zou hebben alleen 

maar beschuldigingen. Er is niet bewezen dat hij echt doping gebruikt heeft. Moest dat wel zo zijn zou 

hij waarschijnlijk meer als trickster omschreven worden. 

Enkele kenmerken van de mythe van de trickster zijn aanwezig, maar lang niet allemaal. Ze komen 

ook niet in één periode voor. We kunnen ze verspreid over een groot deel van zijn loopbaan lezen. 

Daarom is Armstrong geen échte trickster. Aangezien Armstrong nooit helemaal trickster geworden 

is,  kunnen we ook niet spreken over een eventuele terugkeer naar het heldendom. 

 

 

 

 

 

 



 
64 

11. Besluit 

In dit onderzoek wilden we nagaan of men in de berichtgeving over wielrenner Lance Armstrong 

gebruik maakt van kenmerken uit de mythes. We bekeken eerst de theoretische achtergrond wat betreft 

storytelling, mythes, de held en zijn journey en de trickster. Daarna hebben we alle aspecten afgetoetst 

op de berichtgeving over Armstrong. Daaruit wilden we kunnen besluiten of de berichtgeving van Het 

Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad over Lance Armstrong passen binnen de heldenmythe. Daarnaast 

willen we ook weten of hij gedurende zijn volledige carrière omschreven wordt als held. 

We stellen vast dat bij de 30 kenmerken waarop we de krantenartikels uiteindelijk geanalyseerd 

hebben de verschillen tussen de beide kranten vaak klein zijn. Dit is bij 20 variabelen zo. Negen keer 

komt de variabele duidelijk meer voor in Het Laatste Nieuws. Eén keer wordt een kenmerk 

uitdrukkelijk meer in Het Nieuwsblad genoemd. Bovendien zijn de verschillen ook groter als de 

variabele meer in Het Laatste Nieuws aan bod komt. Daaruit kunnen we afleiden dat men in Het 

Laatste Nieuws de kenmerken van mythes net iets meer gebruikt dan in Het Nieuwsblad. Maar de 

verschillen blijven hoe dan ook beperkt. 

Armstrong de held! 

We hebben kunnen vaststellen dat de berichtgeving over Armstrong op bijna alle vlakken goed binnen 

het patroon van de queeste past die de held in de mythes moet afleggen. Enkel de nederige afkomst is 

niet echt aanwezig. Maar de journey met bijhorende overwinningen en obstakels (Campbell, 2004; 

Vogler, 2007) komt duidelijk aan bod. Hij wint het wereldkampioenschap, maar krijgt daarna kanker. 

Hij overwint die kanker  en wint daarna zeven keer de Tour de France. Daarin wordt hij bijgestaan 

door zijn ploegmakkers, zijn familie en zijn mentor Johan Bruyneel. Hij kent ook verschillende 

antagonisten, zowel sportief als op vlak van dopinggeruchten. Maar zijn ultieme tegenstander, op 

sportief vlak dan, is Jan Ullrich.  

Er wordt ook regelmatig omschreven welke kenmerken van een held Armstrong bezit en voor welke 

waarden hij staat (Duffy, 2008). Hij belichaamt als het ware doorzettingsvermogen en 

professionaliteit. Daarnaast dient hij ook als rolmodel voor de wielersport, maar vooral voor mensen 

die aan kanker lijden. Hij zet zich ook in voor de strijd tegen kanker. Al is zijn invloed wel beperkt. 

Armstrong bezit volgens de kranten ook aspecten van de celebrity (Boorstin, 1992). Men heeft het dan 

over zijn privéleven en zijn financiële situatie.  

Niet alle kenmerken die aan de heldenmythe verwant zijn, komen evenveel aan bod. We lezen weinig 

over bekende fans, binaire opposities en memorabilia. Maar sommige aspecten, zoals de metaforen, 

non closure strategieën en de vergelijking met zijn voorgangers, zijn wel duidelijk aanwezig. 
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Armstrong de trickster? 

Helden krijgen tijdelijk een ander archetype aangemeten als ze een zware fout gemaakt hebben 

(Hoebeke et al 2011a). Bij Lance Armstrong blijkt dit maar deels het geval te zijn. In de berichtgeving 

over mogelijks dopinggebruik merken we bepaalde kenmerken op van de trickster. Maar deze zijn 

onvoldoende om te kunnen zeggen dat Armstrong omschreven wordt als een pure trickster.  

Er komen een reeks fouten aan bod en er wordt regelmatig over negatieve kenmerken gesproken. Maar 

Armstrong is geen unfinished person. Daarnaast is er af en toe afkeuring aanwezig. Maar er wordt 

geen vergiffenis gevraagd. Armstrong wordt niet als savage omschreven en ook niet echt als victim 

(Lule, 2001). De periode waarin hij wielrenner werd, wordt slechts twee keer als oorzaak van de fout 

vermeld. De gevolgen van zijn gedrag komen helemaal niet aan bod. Bovendien wordt Armstrong ook 

niet als een omgekeerd rolmodel omschreven.  

De berichten over de fouten die Armstrong zou begaan hebben steken op verschillende tijdstippen 

verspreid over meerdere jaren de kop op. Daardoor kunnen we ook niet zeggen dat hij in één bepaalde 

periode uit zijn carrière kenmerken van een trickster toegeschreven krijgt en daarna opnieuw held 

wordt. Die tricksterachtige berichtgeving duikt af en toe op.  

Aangezien de fouten bij beschuldigingen blijven wordt daar ongetwijfeld op een andere manier over 

geschreven dan wanneer echt bewezen zou zijn dat Armstrong doping genomen heeft. Er zou dan 

wellicht veel radicaler worden geschreven. Het is best mogelijk dat hij dan wel als een echte trickster 

omschreven zou worden. 

Armstrong, held in de Vlaamse pers met een zweem van trickster! 

We kunnen finaal besluiten dat de berichtgeving over Armstrong enkel op vlak van een nederige 

afkomst tekort schiet wat de heldenmythe betreft. Uit de aanwezigheid van alle andere aspecten blijkt 

dat de berichtgeving over Lance Armstrong past binnen het patroon van de heldenmythe. Maar de 

berichten over zijn fouten wijzen niet op een pure trickster. Bepaalde kenmerken steken regelmatig de 

kop op, maar dat is onvoldoende om van een echte trickster te kunnen spreken. Dit is het geval in de 

Vlaamse kranten die wij onderzocht hebben. Of Armstrong in Frankrijk omschreven wordt als een 

echte trickster, en of hij in de VS nog uitdrukkelijker als held omschreven wordt kan in verder 

onderzoek bestudeerd worden. 

Aangezien de berichtgeving over Lance Armstrong heel goed past binnen het archetype van de held en 

dat we van de trickster regelmatig kenmerken terug vinden in de krantenartikels over Armstrong, 

kunnen we besluiten dat men in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad wel degelijk gebruik maakt 

van mythes wat de berichtgeving over Lance Armstrong betreft. 
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BIJLAGE 1: Codeerformulier 
 
Artikelnr:       Sleutelmoment:  

Krant:    HLN    HNB   Datum:    Pagina: 

Titel:  

Auteur:  

 

Wie komt aan het woord?   

  De atleet 

  Vrienden 

  Familie 

  Renners 

  Oud renners  

  Ploegleiding  

  Fans 

  andere: 

 

1.Zijn er tekenen van een nederige afkomst? 

Ja - Nee -  Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Zijn moeder moest elke $ omdraaien om rond te komen 

  ander: 

 

2.Is er sprake van een ongelukkige jeugd? 

Ja - Nee -  Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Zijn moeder trouwde en scheidde 4X 

  Zijn moeder was 17 toen Lance geboren werd 

  ander: 

 

3.Had de atleet een opdracht? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  1
e
 tour 

  2
e
 tour 

  3
e
 tour 

  4
e
 tour 

  5
e
 tour 

  6
e
 tour 

  7
e
 tour 

  8
e
 tour 

  Uurrecord 

  Wereldtitel 

  ander: 
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4. Is er sprake van een mentor? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Chris Carmichael 

  Johan Bruyneel 

  ander: 

 

5.Worden bondgenoten aangehaald? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Bill Stapelton 

  Bryan Daly 

  Chechu Rubiera 

  Chris Van Roosbroeck 

  Christian Vandevelde 

  Dan Osipow 

  Dirk Demol 

  Eddy Merckx 

  George Hincapie 

  Jeff Garvey 

  Jim Ochowiz 

  Jonathan Vaughters 

  Kevin Livingston 

  Kristin 

  Mark Gorski 

  Michele Ferrari 

  Pavel Padrnos 

  Roberto Heras 

  Scott Daubert 

  Serge Borlée 

  Sheryl Crow 

  Tim Herman 

  Tyler Hamilton 

  Victor Hugo Peña 

  Zijn moeder Linda 

  ander: 

 

6.Is er sprake van een antagonist? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Abraham Olano 

  Alberto Contador 

  Alejandro Valverde 

  Alex Zülle 

  Alexandre Vinokourov 

  Andreas Klöden 

  David Millar 

  Eric Boyer 

  Filippo Simeoni 

  Floyd Landis 

  Francesco Casagrande 

  Frankie Andreu 

  Iban Mayo 

  Igor Gonzalez de 

Galdeano 

  Ivan Basso 

  Jan Ullrich 

  Jeff Novitzky 

  Joseba Beloki 

  L’Equipe 

  Marco Pantani 

  Michael Rasmussen 

  Miguel Indurain 

  Santiago Botero 

  Tyler Hamilton 

  ander: 
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7.Worden overwinningen aangehaald? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Amerikaans 

triatlonkampioen 

  Classica San Sebastian 

  Dauphiné Libéré 

  Midi libre 

  Ritzeges tour 

  Ronde van Zwitserland 

  Tour 1999 

  Tour 2000 

  Tour 2001 

  Tour 2002 

  Tour 2003 

  Tour 2004 

  Tour 2005 

  Waalse Pijl 

  Wereldtitel 

  andere: 

 

8.Is er sprake van lijsten of records? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  5 touroverwinningen 

  6 touroverwinningen 

  7 touroverwinningen 

  Meest sympathieke 

renner in de tour 

  Meest zure renner in de 

tour 

  Won de snelste tour ooit 

  ander: 

 

9.Is er sprake van opdrachten die niet vervuld werden? (nederlagen) 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  8
e
 tour 

  Verlies tourrit 

  ander: 

 

10.Wordt er gesproken over beproevingen, obstakels of verleidingen? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Beschuldiging aanzetten 

tot dopinggebruik 

  Beschuldiging 

competitievervalsing 

  Beschuldiging fraude 

  Doping 

  Geviseerd bij 

dopingcontroles 

  Materiaalpech 

  Onderzoek nav doping 

  Teelbalkanker 

  Valpartij 

  ander: 
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11.Werden de obstakels overwonnen? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Comeback na kanker 

  Comeback na stop carrière 

  Touroverwinningen 

  ander: 

 

12.Heeft de atleet afkeuring moeten ondergaan? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Armstrong heeft doping gebruikt 

  Armstrong heeft geen doping gebruikt 

  ander: 

 

13.Werd er vergiffenis gevraagd? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Ontkent dopinggebruik 

  Is tegen dopinggebruik 

  ander: 

 

14. Is er sprake van het afscheid van de sportcarrière? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Afscheid langs de grote 

poort 

  Niet door doping 

  Tijd maken voor zijn 

familie 

  Verdwijnt via achterdeur  

  Vlucht van 

dopingbeschuldigingen 

  ander: 

 

15. Staat de atleet voor sociale waarden? 

  Begaafd 

  Charisma 

  Cool / Kalmte 

  Dankbaar 

  Dapper 

  Discipline 

  Doorzettingsvermogen / 

Harde werker / 

Vechtersmentaliteit 

  Eerlijkheid 

  Eerzucht 

  Focus 

  Fysieke sterkte 

  Gezin 

  Hoop 

  Humor 

  Iedereen is onschuldig, 

tot het tegendeel bewezen is. 
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  Intelligentie 

  Levenskracht 

  Mentale sterkte 

  Moed 

  Passie 

  Persoonlijkheid 

  Professionaliteit 

  Respect 

  Sport  

  Sterke wil 

  Sympathiek 

  Tactiek / koersinzicht 

  Teamwork 

  Uitdagingen/ Doelen 

  Vastberaden/ Gedreven 

  Vernieuwer 

  Vertrouwen 

  Vriendschap 

  ander: 

 

16.Zet de atleet zich in voor anderen? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Doorbreekt taboe rond 

kanker 

  Lance Armstrong 

Foundation (LAF) 

  Livestrong 

  ander: 

 

17.Is er sprake van buitengewoon talent? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Grootste talent ooit 

  Klasbak 

  Supertalent 

  ander: 

 

18.Is er sprake van negatieve kenmerken van de atleet die een belemmering kunnen vormen? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Arrogant / Hautain     Controlefreak    Egoïstisch 

  Kleineert niet-medestanders    Kwetsbaar     Nijd 

  Provoceren      Rancuneus     Tiranniek 

  Zuur renner      ander: 

 

19.Wordt er gebruik gemaakt van metaforen? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Big Tex 

  De grootmeester 

  Fenomeen 

  Gele gigant 

  Heerser 

  Held 

  Icoon 

  Kampioen   

  Kanibaal 

  King Lance 

  Mini-Merckx 

  Mirakel 

  Ster 

  The Boss 

  ander: 
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20.Wordt de atleet vergeleken met voorgangers? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Beatles 

  Bernard Hinault 

  Eddy Merckx 

  Greg Lemond 

  Jacques Anquetil 

  Justine Henin 

  Louison Bobet 

  Maradonna 

  Michael Jordan 

  Michael Schumacher 

  Miguel Indurain 

  Philippe Thys 

  ander: 

 

21.Wordt er in de overtreffende trap gesproken? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  1 van de grootste 

kampioenen ooit 

  bijzonder 

  De beste 

  Een klasse te sterk 

  Fabuleus 

  From zero te hero 

  Groot  

  Heerser 

  Historisch  

  Meesterlijk 

  Merckxiaans 

  Onwaarschijnlijk succes 

  Overweldigend 

  Prachtig 

  Spreekt tot de 

verbeelding 

  Sterkste 

  Uitzonderlijk 

  Uniek 

  ander: 

 

22.Wordt de atleet voorgesteld als rolmodel? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Rolmodel voor kankerpatiënten 

  Voorbeeld voor de wielersport 

  ander: 

 

23.Wordt er verwezen naar de atleet als celebrity? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Financiële situatie 

  Media-aandacht 

  Privéleven 

  ander: 
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24.Gebruikt men non-closure strategieën? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  1
e
 tour 

  2
e
 tour 

  3
e
 tour 

  4
e
 tour 

  5
e
 tour 

  6
e
 tour 

  7
e
 tour 

  8
e
 tour 

  Olympische Spelen 

  ander: 

 

25.Maakt men gebruik van binaire opposities? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Dopingbeschuldigingen – overwinning 

  ander: 

 

26.Heeft de atleet een bepaalde invloed? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Meest invloedrijk renner van de voorbije 2 decennia 

  ander: 

 

27.Heeft de atleet bekende fans? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Andre Agassi     Eddy Merckx    George W Bush 

  Guy Verhofstadt     Jacques Rogge    Phil Knight (Nike) 

  Senator John Kerry     Shaquille O’Neal    ander: 

 

28.Wordt aandacht besteed aan memorabilia? 

Ja - Nee  - Niet van toepassing 

In de titel of de inleiding?  Titel - Inleiding - Tekst 

  Boek: It’s not about the bike / door de pijngrens 

  Boek: LA confidential, the secrets of Lance Armstrong 

  Boek: Lance Armstrong, het openhartige verhaal van de grootste kampioen ter wereld 

  Boek: Lance Armstrong’s War 

  Film 

  ander: 
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BIJLAGE 2: Tabellen 
 
Algemeen (10.1) 

 

 

Kranten 

 

krant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

HNB 79 50,3 50,3 50,3 
HLN 78 49,7 49,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

pagina 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

23 27 17,2 19,0 19,0 
22 13 8,3 9,2 28,2 
25 13 8,3 9,2 37,3 
21 12 7,6 8,5 45,8 
26 9 5,7 6,3 52,1 
1 8 5,1 5,6 57,7 
24 8 5,1 5,6 63,4 
20 6 3,8 4,2 67,6 
27 5 3,2 3,5 71,1 
6 4 2,5 2,8 73,9 
29 4 2,5 2,8 76,8 
19 3 1,9 2,1 78,9 
30 3 1,9 2,1 81,0 
31 3 1,9 2,1 83,1 
8 2 1,3 1,4 84,5 
16 2 1,3 1,4 85,9 
32 2 1,3 1,4 87,3 
39 2 1,3 1,4 88,7 
41 2 1,3 1,4 90,1 
2 1 ,6 ,7 90,8 
3 1 ,6 ,7 91,5 
14 1 ,6 ,7 92,3 
17 1 ,6 ,7 93,0 
18 1 ,6 ,7 93,7 
28 1 ,6 ,7 94,4 
33 1 ,6 ,7 95,1 
35 1 ,6 ,7 95,8 
38 1 ,6 ,7 96,5 
40 1 ,6 ,7 97,2 
50 1 ,6 ,7 97,9 
57 1 ,6 ,7 98,6 
58 1 ,6 ,7 99,3 
60 1 ,6 ,7 100,0 

Total 142 90,4 100,0  

Missing System 15 9,6   

Total 157 100,0   
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Journalisten 

 

auteur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Marc Ghyselinck 25 15,9 20,0 20,0 
Paul De Keyser 20 12,7 16,0 36,0 
Roger de Maertelaere 12 7,6 9,6 45,6 
Hugo Coorevits 11 7,0 8,8 54,4 
lezers 6 3,8 4,8 59,2 
Harry Van Dem Bremt 4 2,5 3,2 62,4 
Robert Janssen 3 1,9 2,4 64,8 
MM 3 1,9 2,4 67,2 
Hans Wollens 3 1,9 2,4 69,6 
Joerie De Knop 3 1,9 2,4 72,0 
Rik Van Welden 2 1,3 1,6 73,6 
Barbara Vuylsteke 2 1,3 1,6 75,2 
Bert Heyvaert 2 1,3 1,6 76,8 
Michael Vergauwen 2 1,3 1,6 78,4 
FRB 2 1,3 1,6 80,0 
Marc Dewinter 1 ,6 ,8 80,8 
Nyenhuis, Minten & 

Vannieuwenborg 
1 ,6 ,8 81,6 

WDB 1 ,6 ,8 82,4 
Sven Spoormakers 1 ,6 ,8 83,2 
Tom De Leur 1 ,6 ,8 84,0 
GO 1 ,6 ,8 84,8 
VDM 1 ,6 ,8 85,6 
MCA 1 ,6 ,8 86,4 
Hans Vandeweghe 1 ,6 ,8 87,2 
Luc Van Der Kelen 1 ,6 ,8 88,0 
FVM 1 ,6 ,8 88,8 
JDK 1 ,6 ,8 89,6 
Jan Segers 1 ,6 ,8 90,4 
BOW 1 ,6 ,8 91,2 
Paul De Keyser & Rik 

Van Welden 
1 ,6 ,8 92,0 

Dick Nico 1 ,6 ,8 92,8 
LVD 1 ,6 ,8 93,6 
Paul De Keyser & Bert 

Heyvaert 
1 ,6 ,8 94,4 

JUG 1 ,6 ,8 95,2 
FRP 1 ,6 ,8 96,0 
Frank Depoortere 1 ,6 ,8 96,8 
Frederik Backelandt 1 ,6 ,8 97,6 
KB 1 ,6 ,8 98,4 
GJDV 1 ,6 ,8 99,2 
Wim Wilri 1 ,6 ,8 100,0 

Total 125 79,6 100,0  

Missing System 32 20,4   

Total 157 100,0   
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Sleutelmomenten 

 

sleutelmoment 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

wereldtitel 11 7,0 7,0 7,0 
kanker 3 1,9 1,9 8,9 
1e touroverwinning 20 12,7 12,7 21,7 
5e touroverwinning 27 17,2 17,2 38,9 
7e touroverwinning 38 24,2 24,2 63,1 
einde carrière 7 4,5 4,5 67,5 
doping tijdens de tour 51 32,5 32,5 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment 
krant Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

HLN Valid 

wereldtitel 5 6,4 6,4 6,4 
kanker 2 2,6 2,6 9,0 
1e touroverwinning 11 14,1 14,1 23,1 
5e touroverwinning 11 14,1 14,1 37,2 
7e touroverwinning 18 23,1 23,1 60,3 
einde carrière 1 1,3 1,3 61,5 
doping tijdens de tour 30 38,5 38,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

HNB Valid 

wereldtitel 6 7,6 7,6 7,6 
kanker 1 1,3 1,3 8,9 
1e touroverwinning 9 11,4 11,4 20,3 
5e touroverwinning 16 20,3 20,3 40,5 
7e touroverwinning 20 25,3 25,3 65,8 
einde carrière 6 7,6 7,6 73,4 
doping tijdens de tour 21 26,6 26,6 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

 

 

Aan het woord 

 

Komt de atleet aan het woord? 
krant Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

HLN Valid 

neen 49 62,8 62,8 62,8 
ja 29 37,2 37,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

HNB Valid 

neen 61 77,2 77,2 77,2 
ja 18 22,8 22,8 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Wie komt aan het woord? Aantal 

De atleet 47 

Oud-renners 18 

Ploegleiding 18 

Renners 10 

Familie 3 

Vrienden 1 

Fans 1 

Anderen 32 
 

 

 

Heldenmythe (10.2) 

 

Nederige afkomst (10.2.1) 

 

 

Nederige afkomst 

 

Zijn er tekenen van een nederige afkomst? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 1 ,6 ,6 ,6 
nvt 156 99,4 99,4 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Zijn er tekenen van een nederige afkomst? Crosstabulation 
Count 

 Zijn er tekenen van een 

nederige afkomst? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 0 20 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 1 37 38 
einde carrière 0 7 7 
doping tijdens de tour 0 51 51 

Total 1 156 157 

 

 

Ongelukkige jeugd 

 

Is er sprake van een ongelukkige jeugd? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 8 5,1 5,1 5,1 
nvt 149 94,9 94,9 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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Welk teken van een ongelukkige jeugd komt aan bod? Aantal 

Moeder was 17 bij zijn geboorte 5 

Moeder trouwde en scheidde 4x 2 

Ander 3 
 

 

 

Queeste (10.2.2) 

 

 

Opdrachten 

 

Had de atleet een opdracht? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 35 22,3 22,3 22,3 
neen 1 ,6 ,6 22,9 
nvt 121 77,1 77,1 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Had de atleet een opdracht? Crosstabulation 
Count 

 Had de atleet een opdracht? Total 
ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 0 11 11 
kanker 0 0 3 3 
1e touroverwinning 3 0 17 20 
5e touroverwinning 12 0 15 27 
7e touroverwinning 3 0 35 38 
einde carrière 1 0 6 7 
doping tijdens de tour 16 1 34 51 

Total 35 1 121 157 

 

krant * Had de atleet een opdracht? Crosstabulation 
Count 

 Had de atleet een opdracht? Total 
ja neen nvt 

krant 
HLN 21 1 56 78 
HNB 14 0 65 79 

Total 35 1 121 157 
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Welke opdracht wordt vermeld? Aantal 

Vijfde tourzege 7 

Zesde tourzege 6 

Zevende tourzege 5 

Achtste tourzege 5 

Eerste tourzege 4 

Tweede tourzege 4 

Uurrecord 4 

Vierde tourzege 1 

Derde tourzege 0 

Wereldtitel 0 

Ander 2 
 

 

 

Overwinningen 

 

Worden overwinningen aangehaald? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 92 58,6 58,6 58,6 
nvt 65 41,4 41,4 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Worden overwinningen aangehaald? Crosstabulation 
Count 

 Worden overwinningen 

aangehaald? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 8 3 11 
kanker 3 0 3 
1e touroverwinning 16 4 20 
5e touroverwinning 14 13 27 
7e touroverwinning 29 9 38 
einde carrière 5 2 7 
doping tijdens de tour 17 34 51 

Total 92 65 157 
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Welke overwinningen worden vermeld? Aantal 

Tour 99 63 

Tour 03 45 

Tour 00 42 

Tour 01 40 

Tour 02 40 

Tour 04 36 

Tour 05 36 

Wereldtitel 23 

Touritten 21 

Waalse Pijl 4 

Classica San Sebastian 3 

Amerikaans triatlon kampioen 2 

Dauphiné Libéré 1 

Andere 8 
 

 

 

 

Lijsten en records 

 

Is er sprake van lijsten of records? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 50 31,8 31,8 31,8 
neen 1 ,6 ,6 32,5 
nvt 106 67,5 67,5 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van lijsten of records? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van lijsten of 

records? 
Total 

ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 1 0 10 11 
kanker 0 0 3 3 
1e touroverwinning 0 0 20 20 
5e touroverwinning 11 0 16 27 
7e touroverwinning 28 0 10 38 
einde carrière 3 0 4 7 
doping tijdens de tour 7 1 43 51 

Total 50 1 106 157 
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Welke lijsten en records haalde de atleet? Aantal 

Zevende tourzege 38 

Vijfde tourzege 11 

Zesde tourzege 4 

Winnaar snelste tour 4 

Sympathiekste renner 2 

Zuurste renner 1 

Andere 5 
 

 

 

Buitengewoon talent 

 

Is er sprake van buitengewoon talent? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 13 8,3 8,3 8,3 
nvt 144 91,7 91,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van buitengewoon talent? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van buitengewoon 

talent? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 1 10 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 4 16 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 2 36 38 
einde carrière 1 6 7 
doping tijdens de tour 5 46 51 

Total 13 144 157 

 

krant * Is er sprake van buitengewoon talent? 

Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van buitengewoon 

talent? 
Total 

ja nvt 

krant 
HLN 10 68 78 
HNB 3 76 79 

Total 13 144 157 

 

Op welke manier wordt er over de atleet zijn buitengewoon talent gesproken? Aantal 

Talent 7 

Klasse 4 

Grootste talent ooit 1 

Supertalent 1 

Grote belofte 1 
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Overtreffende trap 

 

Wordt er in de overtreffende trap gesproken? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 66 42,0 42,0 42,0 
neen 1 ,6 ,6 42,7 
nvt 90 57,3 57,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Wordt er in de overtreffende trap gesproken? Crosstabulation 
Count 

 Wordt er in de overtreffende trap 

gesproken? 
Total 

ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 7 1 3 11 
kanker 0 0 3 3 
1e touroverwinning 9 0 11 20 
5e touroverwinning 10 0 17 27 
7e touroverwinning 24 0 14 38 
einde carrière 2 0 5 7 
doping tijdens de tour 14 0 37 51 

Total 66 1 90 157 

 

Wat wordt er als overtreffende trap gebruikt? Aantal 

Groot 21 

De beste 11 

Sterkste 7 

Uniek 6 

Indrukwekkend 6 

Historisch/geschiedenis schrijven 4 

Domineren 4 

Top renner/prestatie 3 

Bijzonder 2 

Prachtig 2 

Onwaarschijnlijk 2 

Niemand kan aan hem tippen 2 

Schitterend 2 

Imponerend 2 

Triomfantelijk 2 

Gemakkelijk winnen 2 

Fabuleus 1 

From zero to hero 1 

Merckxiaans 1 

Overweldigend 1 

Uitzonderlijk 1 

Andere 26 
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Bondgenoten 

 

Worden bondgenoten aangehaald? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 63 40,1 40,1 40,1 
nvt 94 59,9 59,9 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

krant * Worden bondgenoten aangehaald? 

Crosstabulation 
Count 

 Worden bondgenoten 

aangehaald? 
Total 

ja nvt 

krant 
HLN 37 41 78 
HNB 26 53 79 

Total 63 94 157 

 

Welke bondgenoot wordt vermeld? Aantal 

Ploeg 19 

Michele Ferrari 16 

Linda 16 

George Hincapie 10 

Sheryl Crow 10 

Kristin 8 

Tyler Hamilton 6 

Jim Ochowiz 5 

Dirk Demol 4 

Chris Van Roosbroeck 3 

Jonathan Vaugthers 3 

Bill Stapelton 2 

Brian Daly 2 

Chechu Rubiera 2 

Christian Vande Velde 2 

Kevin Livingston 2 

Pavel Padrnos 2 

Roberto Heras 2 

Tim Herman 2 

Anna Hansen 2 

Dan Osipow 1 

Eddy Merckx 1 

Jeff Garvey 1 

Mark Gorski 1 

Scott Daubert 1 

Serge Borlée 1 

Ander 9 
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Mentor 

 

Is er sprake van een mentor? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 44 28,0 28,0 28,0 
nvt 113 72,0 72,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van Johan Bruyneel als mentor? 

Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van Johan 

Bruyneel als mentor? 
Total 

neen ja 

sleutelmoment 

wereldtitel 11 0 11 
kanker 3 0 3 
1e touroverwinning 16 4 20 
5e touroverwinning 21 6 27 
7e touroverwinning 21 17 38 
einde carrière 6 1 7 
doping tijdens de tour 37 14 51 

Total 115 42 157 

 

sleutelmoment * Is er sprake van een mentor? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van een mentor? Total 
ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 4 16 20 
5e touroverwinning 6 21 27 
7e touroverwinning 17 21 38 
einde carrière 1 6 7 
doping tijdens de tour 16 35 51 

Total 44 113 157 

 

Wordt er over een mentor gesproken? Aantal 

Johan Bruyneel 42 

Chris Carmichael 4 
 

 

 

Obstakels en belemmeringen (10.2.3) 

 

Obstakels 

 

Wordt er gesproken over beproevingen, obstakels of verleidingen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 107 68,2 68,2 68,2 
nvt 50 31,8 31,8 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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sleutelmoment * Wordt er gesproken over beproevingen, obstakels of 

verleidingen? Crosstabulation 
Count 

 Wordt er gesproken over 

beproevingen, obstakels of 

verleidingen? 

Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 2 9 11 
kanker 3 0 3 
1e touroverwinning 11 9 20 
5e touroverwinning 14 13 27 
7e touroverwinning 19 19 38 
einde carrière 7 0 7 
doping tijdens de tour 51 0 51 

Total 107 50 157 

 

krant * Wordt er gesproken over beproevingen, 

obstakels of verleidingen? Crosstabulation 
Count 

 Wordt er gesproken over 

beproevingen, obstakels of 

verleidingen? 

Total 

ja nvt 

krant 
HLN 58 20 78 
HNB 49 30 79 

Total 107 50 157 

 

Welke obstakels worden vermeld? Aantal 

Doping 65 

Kanker 53 

Valpartij 16 

Onderzoek n.a.v. beschuldigingen dopinggebruik 11 

Materiaalpech 9 

Beschuldigingen aanzetten tot dopinggebruik 7 

Beschuldigingen fraude 5 

Leeftijd 5 

Fysiek niet in orde 5 

Geviseerd worden bij dopingcontroles 3 

Beschuldigingen competitievervalsing 1 

Andere 9 
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Nederlagen 

 

Is er sprake van opdrachten die niet vervuld werden? (nederlagen) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 17 10,8 10,8 10,8 
neen 1 ,6 ,6 11,5 
nvt 139 88,5 88,5 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van opdrachten die niet vervuld werden? (nederlagen) 

Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van opdrachten die niet vervuld 

werden? (nederlagen) 
Total 

ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 0 11 11 
kanker 0 0 3 3 
1e touroverwinning 0 0 20 20 
5e touroverwinning 8 0 19 27 
7e touroverwinning 3 1 34 38 
einde carrière 3 0 4 7 
doping tijdens de tour 3 0 48 51 

Total 17 1 139 157 

 

 

Welke nederlagen worden vermeld? Aantal 

Verlies tourrit 8 

Geen achtste tourzege 2 

Laatste in Classica San Sebastian 2 

Zwakke prestatie 2 

Niet meer op oude niveau geraken 1 

Ritzege weggeven 1 

Andere 2 
 

 

 

Antagonisten 

 

Is er sprake van een antagonist? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 79 50,3 50,3 50,3 
nvt 78 49,7 49,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



 
100 

sleutelmoment * Is er sprake van een antagonist? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van een 

antagonist? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 6 5 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 5 15 20 
5e touroverwinning 20 7 27 
7e touroverwinning 17 21 38 
einde carrière 2 5 7 
doping tijdens de tour 29 22 51 

Total 79 78 157 

 

Welke antagonist wordt vermeld? Aantal 

Jan Ullrich 45 

Floyd Landis 9 

Ivan Basso 9 

Alexandre Vinokourov 8 

Alex Zülle 7 

Jeff Novitzky 7 

Greg LeMond 7 

Joseba Beloki 6 

Olaf Ludwig 5 

Alberto Contador 4 

Filippo Simeoni 4 

Marco Pantani 4 

Miguel Indurain 4 

Iban Mayo 4 

Franse media 4 

Johan Museeuw 4 

Michael Rasmussen 3 

Santiago Botero 3 

Frankie Andreu 2 

Abraham Olano 1 

Alejandro Valverde 1 

Andreas Klöden 1 

David Millar 1 

Eric Boyer 1 

Igor Gonzalez de Galdeono 1 

Tyler Hamilton 1 

Andere 21 
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Overwinnen obstakels 

 

Werden de obstakels overwonnen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 20 12,7 12,7 12,7 
nvt 137 87,3 87,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Werden de obstakels overwonnen? Crosstabulation 
Count 

 Werden de obstakels 

overwonnen? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 1 10 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 2 18 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 3 35 38 
einde carrière 5 2 7 
doping tijdens de tour 9 42 51 

Total 20 137 157 

 

Wat wordt als overwinning op de obstakels vermeld? Aantal 

Comeback na kanker 10 

Comeback na stop in carrière 9 

Andere 1 
 

 

Sociale Waarden (10.2.4) 

 

 

Sociale waarden 

 

Staat de atleet voor sociale waarden? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 87 55,4 55,4 55,4 
nvt 70 44,6 44,6 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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sleutelmoment * Staat de atleet voor sociale waarden? Crosstabulation 
Count 

 Staat de atleet voor sociale 

waarden? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 3 8 11 
kanker 3 0 3 
1e touroverwinning 8 12 20 
5e touroverwinning 15 12 27 
7e touroverwinning 25 13 38 
einde carrière 5 2 7 
doping tijdens de tour 28 23 51 

Total 87 70 157 

 

Welke sociale waarden worden vermeld? Aantal 

Doorzettingsvermogen/harde werker/vechtersmentaliteit 27 

Professionaliteit  25 

Gezin 16 

Tactiek/koersinzicht 16 

Cool/kalmte 11 

Fysieke sterkte 10 

Vertrouwen 10 

Teamwork 9 

Vastberaden/gedreven 8 

Hoop 7 

Mentale sterkte 7 

Sport 7 

Moed 6 

Persoonlijkheid 6 

Sterke wil 6 

Intelligentie 5 

Respect 4 

Vriendschap 4 

Gemotiveerd/motiveren 4 

Geluk 4 

Dankbaar 2 

Humor 2 

Vernieuwer 2 

Geduld 2 

Bescheiden 2 

Optimistisch 2 

Uitdagingen/doel 2 

Andere 16 
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Rolmodel 

 

Wordt de atleet voorgesteld als rolmodel? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 21 13,4 13,4 13,4 
neen 1 ,6 ,6 14,0 
nvt 135 86,0 86,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Wordt de atleet voorgesteld als rolmodel? Crosstabulation 
Count 

 Wordt de atleet voorgesteld als 

rolmodel? 
Total 

ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 0 11 11 
kanker 0 0 3 3 
1e touroverwinning 6 0 14 20 
5e touroverwinning 0 0 27 27 
7e touroverwinning 5 0 33 38 
einde carrière 1 1 5 7 
doping tijdens de tour 9 0 42 51 

Total 21 1 135 157 

 

Voor wie is de atleet een rolmodel? Aantal 

Kankerpatiënten 14 

Wielersport 6 

Andere 2 
 

 

Inzet voor anderen 

 

Zet de atleet zich in voor anderen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 16 10,2 10,2 10,2 
nvt 141 89,8 89,8 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Zet de atleet zich in voor anderen? Crosstabulation 
Count 

 Zet de atleet zich in voor 

anderen? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 2 18 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 5 33 38 
einde carrière 5 2 7 
doping tijdens de tour 4 47 51 

Total 16 141 157 
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Op welke manier is er sprake van inzet voor anderen door de 

atleet? Aantal 

Lance Armstrong Foundation 8 

Livestrong 8 

Andere 3 
 

 

 

Invloed 

 

Heeft de atleet een bepaalde invloed? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 6 3,8 3,8 3,8 
nvt 151 96,2 96,2 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Heeft de atleet een bepaalde invloed? Crosstabulation 
Count 

 Heeft de atleet een bepaalde 

invloed? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 0 20 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 5 33 38 
einde carrière 1 6 7 
doping tijdens de tour 0 51 51 

Total 6 151 157 

 

 

 

Celebrity (10.2.5) 

 

Wordt er verwezen naar de atleet als celebrity? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 25 15,9 15,9 15,9 
nvt 132 84,1 84,1 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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sleutelmoment * Wordt er verwezen naar de atleet als celebrity? 

Crosstabulation 
Count 

 Wordt er verwezen naar de 

atleet als celebrity? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 3 17 20 
5e touroverwinning 6 21 27 
7e touroverwinning 7 31 38 
einde carrière 2 5 7 
doping tijdens de tour 7 44 51 

Total 25 132 157 

 

Waarover wordt er gesproken als teken van een celebrity? Aantal 

Financiële 14 

Privéleven 6 

Media-aandacht 3 

Andere 4 
 

 

 

Aanverwante kenmerken (10.2.6) 

 

 

Metaforen 

 

Wordt er gebruik gemaakt van metaforen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 57 36,3 36,3 36,3 
Nvt 99 63,1 63,1 99,4 
ja & neen 1 ,6 ,6 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Wordt er gebruik gemaakt van metaforen? Crosstabulation 
Count 

 Wordt er gebruik gemaakt van 

metaforen? 
Total 

ja nvt ja & neen 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 0 11 
kanker 0 3 0 3 
1e touroverwinning 7 13 0 20 
5e touroverwinning 6 21 0 27 
7e touroverwinning 26 11 1 38 
einde carrière 6 1 0 7 
doping tijdens de tour 12 39 0 51 

Total 57 99 1 157 
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Wordt er gebruik gemaakt van metaforen in de titel? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 9 5,7 5,7 5,7 
neen 49 31,2 31,2 36,9 
nvt 99 63,1 63,1 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

Welke metafoor wordt vermeld? Aantal 

The Boss 27 

Kampioen 16 

King Lance/Koning/LanceV 11 

Mirakel 5 

Fenomeen 4 

Icoon 4 

Ster 4 

(Groot)meester 4 

Tour de Lance/Meneer Tour de France/Mister Tour de France 4 

Held 3 

Vedette 3 

Big Tex 2 

Heerser 2 

American Dream 2 

Gele gigant 1 

Kannibaal 1 

Mini-Merckx 1 

Andere 12 
 

 

 

Binaire opposities 

 

Maakt men gebruik van binaire opposities? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 1 ,6 ,6 ,6 
nvt 156 99,4 99,4 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 

Non-closure strategieën 

 

Gebruikt men non-closure strategieën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 22 14,0 14,0 14,0 
nvt 135 86,0 86,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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sleutelmoment * Gebruikt men non-closure strategieën? Crosstabulation 
Count 

 Gebruikt men non-closure 

strategieën? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 2 1 3 
1e touroverwinning 1 19 20 
5e touroverwinning 8 19 27 
7e touroverwinning 2 36 38 
einde carrière 1 6 7 
doping tijdens de tour 8 43 51 

Total 22 135 157 

 

Welke non closure strategie wordt toegepast? Aantal 

Zesde tourzege 6 

Na carrière 4 

Vijfde tourzege 3 

Tweede tourzege 2 

Zevende tourzege 2 

Achtste tourzege 2 

Na kanker 2 

Uurrecord 2 

Olympische Spelen 1 
 

 

 

Vergelijking met voorgangers 

 

Wordt de atleet vergeleken met voorgangers? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 23 14,6 14,6 14,6 
neen 7 4,5 4,5 19,1 
nvt 125 79,6 79,6 98,7 
ja & neen 2 1,3 1,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Wordt de atleet vergeleken met voorgangers? Crosstabulation 
Count 

 Wordt de atleet vergeleken met 

voorgangers? 
Total 

ja neen nvt ja & neen 

sleutelmoment 

wereldtitel 3 2 6 0 11 
kanker 0 0 3 0 3 
1e touroverwinning 4 0 16 0 20 
5e touroverwinning 5 0 20 2 27 
7e touroverwinning 6 1 31 0 38 
einde carrière 3 0 4 0 7 
doping tijdens de tour 2 4 45 0 51 

Total 23 7 125 2 157 
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Met welke voorgangers wordt de atleet vergeleken? Aantal 

Eddy Merckx 19 

Bernard Hinault 16 

Greg LeMond 13 

Miguel Indurain 12 

Jacques Anquetil 10 

Michael Schumacher 2 

Beatles 1 

Justine Henin 1 

Diego Maradonna 1 

Michael Jordan 1 

Andere 3 
 

 

 

Bekende fans 

 

Heeft de atleet bekende fans? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 10 6,4 6,4 6,4 
nvt 147 93,6 93,6 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Heeft de atleet bekende fans? Crosstabulation 
Count 

 Heeft de atleet bekende fans? Total 
ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 3 17 20 
5e touroverwinning 1 26 27 
7e touroverwinning 5 33 38 
einde carrière 0 7 7 
doping tijdens de tour 1 50 51 

Total 10 147 157 

 

Welke bekende fans worden vermeld? Aantal 

George W Bush 3 

John Kerry 2 

Bill Clinton 2 

Andere 2 

Andre Agassi 1 

Guy Verhofstadt 1 

Jacques Rogge 1 

Phil Knight 1 

Shaquille O'Neal 1 
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Memorabilia 

 

Wordt aandacht besteed aan memorabilia? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 9 5,7 5,7 5,7 
nvt 148 94,3 94,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Wordt aandacht besteed aan memorabilia? Crosstabulation 
Count 

 Wordt aandacht besteed aan 

memorabilia? 
Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 1 19 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 3 35 38 
einde carrière 0 7 7 
doping tijdens de tour 5 46 51 

Total 9 148 157 

 

Welk teken van memorabilia wordt vermeld? Aantal 

LA confidential 4 

Film 3 

Lance Armstrong's War 1 

Andere 1 
 

 

 

Trickster (10.3) 

 

Savage of victim? (10.3.1) 

 

 

Fouten 

 

Jaar 
Aantal artikels 'doping 

tijdens de Tour' 

1999 10 

2000 3 

2001 8 

2002 4 

2003 1 

2004 5 

2005 10 

2009 9 

2010 12 

2011 3 
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Negatieve kenmerken 

 

Is er sprake van negatieve kenmerken van de atleet die een belemmering 

kunnen vormen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 20 12,7 12,7 12,7 
nvt 137 87,3 87,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van negatieve kenmerken van de atleet die een 

belemmering kunnen vormen? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van negatieve 

kenmerken van de atleet die 

een belemmering kunnen 

vormen? 

Total 

ja nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 0 20 20 
5e touroverwinning 3 24 27 
7e touroverwinning 6 32 38 
einde carrière 1 6 7 
doping tijdens de tour 10 41 51 

Total 20 137 157 

 

Welke negatieve kenmerken van de atleet worden vermeld? Aantal 

Arrogant/hautain 7 

Controlefreak 2 

Kwetsbaar 2 

Angst 2 

Gramschap 2 

Nonchalant/chaotisch 2 

Kleineren 1 

Nijd 1 

Provoceren 1 

Rancuneus 1 

Tiranniek 1 

Onvriendelijk 1 

Twijfelen 1 

Zenuwachtig 1 

Andere 5 
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Savage of victim 

 

Is er sprake van een oorzaak van de gemaakte fout? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 2 1,3 1,3 1,3 
nvt 155 98,7 98,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 

Afkeuring en vergiffenis (10.3.2) 

 

 

Afkeuring 

 

Heeft de atleet afkeuring moeten ondergaan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ja 11 7,0 7,0 7,0 
neen 6 3,8 3,8 10,8 
nvt 135 86,0 86,0 96,8 
ja en neen 5 3,2 3,2 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Heeft de atleet afkeuring moeten ondergaan? Crosstabulation 
Count 

 Heeft de atleet afkeuring moeten ondergaan? Total 
ja neen nvt ja en neen 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 0 11 0 11 
kanker 0 0 3 0 3 
1e touroverwinning 0 1 19 0 20 
5e touroverwinning 0 0 27 0 27 
7e touroverwinning 0 0 37 1 38 
einde carrière 0 0 7 0 7 
doping tijdens de tour 11 5 31 4 51 

Total 11 6 135 5 157 

 

Welke manieren van afkeuring worden vermeld? Aantal 

Armstrong heeft doping gebruikt 12 

Armstrong heeft geen doping gebruikt 12 

Andere 2 
 

 

 

Vergiffenis 

 

Werd er vergiffenis gevraagd? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

neen 18 11,5 11,5 11,5 
nvt 139 88,5 88,5 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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sleutelmoment * Werd er vergiffenis gevraagd? Crosstabulation 
Count 

 Werd er vergiffenis 

gevraagd? 
Total 

neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 11 11 
kanker 0 3 3 
1e touroverwinning 1 19 20 
5e touroverwinning 0 27 27 
7e touroverwinning 2 36 38 
einde carrière 0 7 7 
doping tijdens de tour 15 36 51 

Total 18 139 157 

 

Welke manier van vergiffenis vragen wordt vermeld? Aantal 

Ontkent dopinggebruik 14 

Is tegen dopinggebruik 8 
 

 

 

Afscheid 

 

Is er sprake van het afscheid van de sportcarrière? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ja 35 22,3 22,3 22,3 
neen 1 ,6 ,6 22,9 
nvt 121 77,1 77,1 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

sleutelmoment * Is er sprake van het afscheid van de sportcarrière? Crosstabulation 
Count 

 Is er sprake van het afscheid van de 

sportcarrière? 
Total 

ja neen nvt 

sleutelmoment 

wereldtitel 0 0 11 11 
kanker 1 1 1 3 
1e touroverwinning 0 0 20 20 
5e touroverwinning 0 0 27 27 
7e touroverwinning 23 0 15 38 
einde carrière 5 0 2 7 
doping tijdens de tour 6 0 45 51 

Total 35 1 121 157 
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Op welke manier wordt er van afscheid gesproken? Aantal 

Gewoon afscheid vermelden 15 

Groot verlies 5 

Tijd voor familie 3 

Stoppen op hoogtepunt 3 

Niet door doping 2 

Einde tijdperk 2 

Langs de grote poort 1 

Via achterdeur 1 

Vlucht van dopingbeschuldigingen 1 

Comeback na kanker? 1 

Comeback na kanker 1 

Andere 3 
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Vergelijking kranten (11.) 

 

Variabele HLN HNB Verschil 

Nederige afkomst 1 0 HLN +1 

Ongelukkige jeugd 4 4 / 

Opdracht 21 14 HLN +7 

Overwinningen 46 46 / 

Lijsten en records 23 27 HNB +4 

Buitengewoon talent 10 3 HLN +7 

Overtreffende trap 34 32 HLN +2 

Bondgenoten 37 26 HLN +11 

Mentor 26 18 HLN +8 

Nederlagen 7 10 HNB +3 

Obstakels 58 49 HLN +9 

Antagonisten 41 38 HLN +3 

Overwinnen obstakels 13 7 HLN +6 

Sociale waarden 46 41 HLN +5 

Rolmodel 15 6 HLN +9 

Inzet voor anderen 8 8 / 

Invloed 2 4 HNB +2 

Celebrity 12 13 HNB +1 

Metaforen 26 31 HNB +5 

Binaire opposities 1 0 HLN +1 

Non closure 13 9 HLN +4 

Vergelijking met voorgangers 9 14 HNB +5 

Bekende fans 4 6 HNB +2 

Memorabilia 4 5 HNB +1 

Fouten 40 26 HLN +14 

Negatieve kenmerken 12 8 HLN +4 

Savage/victim 0 2 HNB +2 

Afkeur 7 4 HLN +3 

Vergiffenis 17 11 HLN +6 

Afscheid 17 18 HNB +1 
 

 

 

 


