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Zondag jongstleden won Philippe Sysmans de Gnale van de tweede 'Speel het hard',
rechtstreeks te volgen op Canvas. De laureaat bracht met veel bravoure een
vertolking van het aartsmoeilijke pianoconcerto Rach 3. "Naast de grote emoties
analyseer je de componist en zijn werk. Het is eenzelfde soort analyse en zoektocht
die je als huisarts hebt", dixit de 33-jarige arts.
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De emoties komen boven wanneer Philippe Sysmans door presentator Thomas
Vanderveken als winnaar wordt uitgeroepen.
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In 2018 oefende tv-presentator Thomas Vanderveken maandenlang om met een orkest en
voor een groot publiek een pianoconcerto te kunnen spelen. Wat begon als een
weddenschap is ondertussen uitgemond in een talentenwedstrijd.

Van de 120 kandidaten die zich hadden ingeschreven voor de tweede editie van Speel het
hard mochten er drie met het Brussels Philharmonic in de Gentse Bijloke voor publiek
spelen. Philippe Sysmans, huisarts in groepspraktijk De Torekens in Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, won de Wnale van Lieve Wouters en het duo Joze6en en Roosmarij. Hij had
nochtans voor een zeer moeilijk pianoconcerto gekozen: het derde pianoconcerto van
Rachmaninov, bekend van de Wlm Shine uit 1996.

Mythische Rach 3

Philippe Sysmans relativeert al meteen een beetje: "De Rach 3 is zeker uitdagend en heeft
een mythische status, maar het is niet het moeilijkste stuk. Ik heb ook alleen maar het
eerste deel gespeeld, omdat de wedstrijd beperkt is tot 20 minuten. Het hele concerto
neemt al gauw 45 minuten in beslag. Fysiek en muzikaal is het stuk best vermoeiend,
want ook na 20 minuten voelde ik die fysieke slag al. Maar goed: ik studeer erop voort en
ik hoop het over enige tijd helemaal te mogen uitvoeren met een orkest. Ik heb de smaak
nu wel te pakken. Een goede balans tussen gezin, hobby's en werk vind ik heel belangrijk.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik alleen maar met mijn werk zou bezig zijn. Die balans zit
wel goed bij mij, al heeft de hele voorbereiding het de laatste weken wel wat op de spits
gedreven."

Waarom besloot u aan de wedstrijd deel te nemen?

Het programma Thomas speelt het hard heb ik met veel plezier en af en toe ook wel met
wat jaloezie gevolgd. Toen er dit jaar opnieuw een wedstrijd werd uitgeschreven, moest ik
daar niet over nadenken. Ook niet over het stuk, want ik wist al van mijn 16 jaar dat ik ooit
het derde pianoconcerto van Rachmaninov wou spelen. Een uitgelezen kans dus om het in
te studeren en om het te mogen uitvoeren met een van de beste orkesten van het land.

U studeerde ooit aan het conservatorium?

Ooit wou ik beroepspianist worden, maar in mijn tweede jaar conservatorium liep ik een
ernstige blessure op aan mijn hand. Toen ben ik noodgedwongen overgeschakeld op
geneeskunde. Ik ben daar niet rouwig om, want mijn job brengt me veel werkvreugde en
jobtevredenheid. De stress van de Wnale was trouwens ook niet min. Eigenlijk ben ik blij



dat ik dat niet elke dag moet doen om mijn brood te verdienen. Ik vind het belangrijk dat je
verschillende dingen kunt doen die je vreugde brengen. Naast geneeskunde is dat voor mij
muziek. Anders zou ik snel uitgeblust geraken, vrees ik.

Muziek is uw uitlaatklep?

Pianospelen is eerder een cerebraal gegeven. Het geeft je een zekere intellectuele
prikkeling. Naast de grote emoties analyseer je de componist en zijn werk. Het is
eenzelfde soort analyse en zoektocht die je als huisarts hebt. Ik ga altijd op zoek naar een
diagnose en naar de verwachtingen van de patiënt. Op dezelfde manier ga ik op zoek naar
de intenties van de componist en het intellectuele proces waarmee hij zijn partituur heeft
geschreven.

Gaat u nu meer tijd vrijmaken voor uw hobby?

Ik denk dat ik nu even wat meer tijd vrijmaak voor mijn gezin. Mijn vrouw is ook huisarts
en we hebben twee kleine kindjes. De afgelopen weken heb ik dagelijks minstens een
halfuur tot een uur gespeeld. Raadpleging tot acht uur. Dan samen koken en eten en
tussen tien en één pianospelen. Het wordt nu wat minder hectisch, maar ik probeer toch
nog met muziek bezig te kunnen zijn. Qua grote liefdes in mijn leven staat mijn gezin met
stip op één. Muziek en geneeskunde halen een gedeelde tweede plaats. Mijn familie houdt
van mij ondanks mijn grote liefde voor muziek. Ze hebben het vooral toegelaten dat ik
zoveel heb gestudeerd. Mijn echtgenote heeft dat super gedaan. Als huisarts hebben wij
allebei een heel drukke job en moeten we dus altijd goed afspreken om voor elkaars
hobby's de nodige tijd vrij te maken. Zonder de steun van mijn gezin en mijn familie zou dit
niet gelukt zijn.

Wat volgt er nu nog?

Eind oktober mag ik nog optreden op Iedereen Klassiek in het Concertgebouw in Brugge.
Maar de buit was voor mij binnen, toen ik tijdens de Wnale Rachmaninov mocht spelen met
het Brussels Philharmonic voor een groot publiek. Daar was het mij eigenlijk om te doen,
want dat is een zeer mooi en zeldzaam cadeau. Het is mijn ultieme droom om ooit de
volledige Rach 3 te mogen spelen met een orkest.
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