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21 september 2022 – Fotografe Hannelore Vandenbussche brengt voor het eerst 
de meest bijzondere sporten ter wereld in beeld in een multimediaal project: 
Human Playground. Ze reisde de wereld af om spel in al haar vormen te 
fotograferen, en de verhalen vast te leggen in een uniek fotoboek vol 
adembenemende portretten en de meest indrukwekkende speelvelden ter 
wereld. Naast de internationale lancering van het koffietafel fotoboek ‘Human 
Playground - Why We Play’ vindt op 28 september 2022 ook de internationale 
première van de gelijknamige docuserie plaats. Voor de serie wist de fotografe 
zowel Netflix als acteur Idris Elba te overtuigen om mee te stappen in het uniek 
project. Het boek en de serie vormen samen een visuele verzameling van 
verhalen over de fascinerende manieren waarop mensen van verschillende 
culturen spel ervaren. 31 uiteenlopende sporten uit 22 landen (waaronder 
België) worden in Human Playground op de meest verbluffende manier in beeld 
gebracht.  



 
Kamelenraces (Verenigde Arabische Emiraten), Robotjockeys veroveren de 
Arabische woestijn 

Van idee tot internationaal multimediaal project  

Het zaadje voor Human Playground werd jaren geleden geplant toen de West-
Vlaamse met Chileense roots als fotograaf-assistent aan de zijde van de 
wereldvermaarde fotograaf Jimmy Nelson 36 inheemse stammen bezocht om ze op 
de gevoelige plaat vast te leggen. Hannelore Vandenbussche zag hoe sport en spel 
mensen overal ter wereld verbindt en startte in 2015 haar onderzoek naar spel in al 
haar vormen. Door de jaren heen groeide het idee verder uit tot een multimediaal 
project zonder voorgaande. Dankzij de verbeeldingskracht van de fotografe en 
ondanks een aantal tegenslagen zoals een zwaar ongeval in Mongolië beet de 
fotografe zich vast in het onderwerp. Haar vastberadenheid resulteert op 28 
september in de internationale voorstelling van het Human Playground fotoboek én 
de allereerste Netflix orginal docuserie van Belgisch-Nederlandse makelij die 
wereldwijd gelanceerd wordt.  

Hannelore Vandenbussche: “Verhalen kunnen vertellen is één van de belangrijkste 
redenen waarom ik dit beroep heb gekozen. Verhalen zijn overal, iedereen heeft iets 
unieks te vertellen en ik ontdekte dat ik wilde helpen om sommige van deze verhalen 
de wereld in te brengen. Het terugkerende thema en iets dat me opviel tijdens mijn 
werk aan Before They Pass Away is dat, hoe geïsoleerd stammen ook zijn of wat hun 
sociale of financiële status ook is, ze houden allemaal van het spelen van een spel. 
Veel van deze sporten zijn niet van het soort dat ik al kende zoals voetbal, maar in 
plaats daarvan zijn deze sporten ontstaan uit traditie, gericht op het nastreven van 
perfectie of spelen ze een rol in overgangsrituelen.”  
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Fotoboek “Human Playground - Why We Play”  

Van eeuwenoude gebruiken en overgangsrituelen, tot het doorbreken van 
pijnbarrières, het streven naar perfectie en het vereren van dat wat heilig is… in Why 
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We Play staat Hannelore Vandenbussche stil bij het “waarom” achter deze tradities. 
Wat gaat er om in het hoofd van al deze heldhaftige atleten en wat motiveert hen om 
in de meest extreme en gevaarlijke omstandigheden te blijven spelen?   

“Tijdens mijn reizen was ik getuige van hoeveel vreugde en veerkracht spel brengt in 
gemeenschappen die soms in de meest erbarmelijke omstandigheden leven. In 
Nigeria leerde ik de sport “Amputee Football” kennen, voetbal gespeeld door 
jongeren met één of meer geamputeerde ledematen. De voetballers weten dat als ze 
in een ander land waren geboren of goede gezondheidszorg zorg hadden gekregen, 
ze vermoedelijk geen arm of been waren verloren. Hun uitzonderlijke atletische 
vaardigheden getuigen van de kracht van het menselijk lichaam en de geest om 
verder te gaan dan beperkingen”, aldus Hannelore.  

Het fotoboek Human Playground - Why We Play (hardcover, 288 blz.) wordt 
wereldwijd uitgebracht door uitgeverij teNeues Publishing en brengt het verhaal van 
15 sporten:   

• Buzkashi (Centraal-Azië), een spel dat draait om kracht en macht  
• Vliegeraars (Brazilië), gewaagd kinderspel op gevaarlijk terrein  
• Rendierraces (Finland), Scandinavisch spel van mens en dier op een 

indrukwekkend speelveld  
• Donga-stokvechten (Ethiopië), Afrikaans duel in de strijd om liefde  
• Tarahumara-hardlopers (Mexico), de beste duurlopers ter wereld  
• Big Wave Surfing (Portugal), een surfersparadijs vol dodelijk gevaar  
• Charreada (Mexico), de traditionele kunst van rodeo  
• Amputatievoetbal (Nigeria), spelen om te winnen tegen alle verwachtingen in  
• Vrouwenboksen (Cuba), een feministische strijd in de ring van het 

patriarchaat  
• Course Landaise (Frankrijk), de schone kunst van het wegduiken, opspringen 

en ontwijken  
• Fierljeppen (Nederland), een vliegende sprong over het Nederlandse water  
• Capoeira (Brazilië), de meest geliefde krijgskunst van Zuid-Amerika  
• Adelaarsjacht (Kirgizië & Mongolië), nomadische rituelen overleven in de 

moderne tijd  
• Dambe (Nigeria), brute West-Afrikaanse vechtstijl gespeeld om te ontsnappen 

aan de realiteit  
• Kamelenraces (Verenigde Arabische Emiraten), Robotjockeys veroveren de 

Arabische woestijn  
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Netflix docuserie Human Playground  

Tijdens een van haar vele reizen in voorbereiding van het fotoboek besloot 
Hannelore Vandenbussche het fotoproject open te trekken tot een 
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multimediaalproject. Human Playground werpt een blik op de meest indrukwekkende 
speelvelden ter wereld en laat zien hoe ver mensen bereid zijn te gaan als het 
aankomt op het spelen van het spel.   

“Diep in Ethiopië, verstopt in de ongerepte natuur van de Omo-vallei leeft één van de 
kleurrijkste en felle volken van het Afrikaanse continent, de Surma. Vanaf hun 
geboorte worden Surma-mannen klaargestoomd om te vechten. Deze meedogenloze 
Donga stokgevechten vinden meestal plaats tussen twee dorpen die hun sterkste 
mannelijke vechters sturen. Stamleden vertelden me hoe mannen deze wrede 
vechttraditie beoefenen, soms met de dood tot gevolg, om de harten van vrouwen te 
winnen. Op een geheime locatie wassen en decoreren ze zichzelf met 
handgeschilderde patronen om hun tegenstanders te imponeren met hun 
aantrekkelijkheid, zodat ze indruk maken op het andere geslacht. Sommige mannen 
vechten naakt, zonder enige fysieke bescherming, om zo hun moed te tonen. Zelfs 
hier, bij één van de meest authentieke stammen van Afrika, met zijn unieke rituelen, 
waar het massatoerisme nauwelijks doordringt, bedreigt de moderniteit de oude 
traditie. Dammen, extreme droogte en nationale parken dreigen het leven van 
mensen die al eeuwenlang in deze vallei wonen voor altijd te veranderen”, vertelt 
Hannelore.   

De serie Human Playground belicht 24 sporten, 8 sporten die ook in het boek aan 
bod komen en 16 bijkomende sporten zoals Savika (Madagascar), sumoworstelen 
(Japan), duivenraces (België) en klifduiken (Mexico). De serie wordt geproduceerd 
door Scenery en ingesproken door acteur Idris Elba. De documentaireserie is vanaf 
30 september 2022 in België en 192 andere landen beschikbaar op Netflix.  

Human Playground gaat niet alleen over sport, het gaat over wat ons mens maakt. 
Hannelore Vandenbussche hoopt dan ook dat iedereen die het Human Playground 
boek leest en de Netflix-serie bekijkt, voelt en begrijpt wat er omgaat in het hoofd van 
al deze heldhaftige atleten en wat hen motiveert om zelfs in de meest gevaarlijke 
omstandigheden te blijven spelen. Wat op het eerste oog krankzinnig lijkt, kan later 
misschien wel begrepen of zelfs bewonderd worden. De verhalen van Human 
Playground leiden hopelijk tot meer verbinding en waardering voor elkaar. 
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Internationale lancering 

Op 28 september 2022 om 19 u vindt de internationale lancering van Human 
Playground plaats in het Internationaal Theater Amsterdam. Naast de presentatie 
van het nieuwe fotoboek ‘Why We Play’ van fotograaf Hannelore Vandenbussche 
vindt gelijktijdig ook de première van de Netflix documentaireserie plaats?    

Een indruk van de foto’s van Hannelore zijn te vinden 
op www.instagram.com/humanplayground en www.humanplayground.com.   
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