
U hebt nu meer dan genoeg geleerd…
Mark Westerhuis

In een aflevering van de Sportwereld waarin
de schietsport centraal staat, mag het unieke
verhaal van Karoly Takács niet ontbreken.
Deze Hongaar, specialist op het nummer
snelvuurpistool 25 meter, was één van de
grote favorieten voor een gouden medaille
op de Olympische Spelen van Tokio van
1940. Takács was met het Hongaarse team
wereldkampioen geworden en Olympisch
succes zou een logisch vervolg zijn. Helaas
het noodlot leek dit voor altijd te verhinde-
ren. In 1938, toen hij als sergeant diende in
het Hongaarse leger, ontplofte een granaat in
de hand van Takács. Zijn rechterhand, zijn
‘schiethand’, was verwoest. Takács kreeg een
kunsthand en zijn carrière als schutter leek
voorbij. Leek, want nadat hij uit het zieken-
huis was ontslagen, pakte hij toch weer zijn
pistool op. Nu met zijn linkerhand. Hij bleef
in het leger en in het geheim oefende hij in
het schieten met zijn ‘zwakke’ hand. Als
gevolg van de Tweede Wereldoorlog gingen
de Olympische Spelen van 1940 en 1944 niet
door. Pas in 1948 werden de volgende
Olympische Spelen in Londen georganiseerd.

Daar verscheen, tot ieders verrassing de
inmiddels 38 jarige Takács. Favoriet en
wereldrecordhouder Carlos Enrique Díaz
Saenz Valiente uit Argentinië vroeg hem
waarom hij in Londen was. “Om te leren”
was het antwoord. Uiteindelijk won Takács
de gouden medaille en hij vestigde tegelij-
kertijd een nieuw wereldrecord. Op het podi-
um zei Diaz Saenz Valiente, die als tweede
was geëindigd: “u hebt genoeg geleerd!” 
Vier jaar later, in Helsinki, won Takács
opnieuw de gouden medaille. Hij werd daar-
mee de eerste die bij het snelvuurpistool-
schieten twee keer achter elkaar de
Olympische titel wist te winnen. Opnieuw
werd hij gefeliciteerd door Diaz Saenz
Valiente, die het volgende zei: “U hebt nu
meer dan genoeg geleerd, het wordt nu tijd
voor u om te stoppen, zodat u mij les kunt
gaan geven…”.
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