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Het is een cliché, maar het laatste nummer van een jaargang noopt toch altijd 
tot extra terug- en vooruitkijken. Je kunt het je bijvoorbeeld al bijna niet meer 
voorstellen, maar de jaargang 2018 was de eerste die volledig in kleur verscheen. Een 
wellicht late, maar bovenal mooie stap vooruit, die onze auteurs extra mogelijkheden 
bood en de lezerservaring aangenamer maakte. Het zal er vast aan hebben 
bijgedragen dat de betaalde oplage van Sportgericht ook in 2018, tegen de algemene 
maatschappelijke trends in, weer licht is gestegen.
Nu is de vorm belangrijk (vraag dat maar aan een sporter), maar de inhoud is voor 
ons nog iets belangrijker. Zijn we met Sportgericht inhoudelijk op de goede weg? 
Wat kan er beter? Hoe kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze 
lezers? We hebben ons DNA scherp op het netvlies: praktisch relevant, degelijk 
onderbouwd, toegankelijk en vernieuwend willen we zijn. Slagen we daar steeds in? 
Of laten we kansen liggen?
Vergis ik me, of kwam je vroeger in sportkantines (en op andere plekken) vaker 
zogeheten ideeënbussen tegen? De meeste leden op het oog een zieltogend bestaan. 
Je had niet echt de indruk dat ze wekelijks met gretigheid geleegd werden, al zullen 
er vast uitzonderingen zijn geweest. Het principe blijft echter sympathiek: je idee 
over hoe het beter kan rechtstreeks kunnen voorleggen aan hen die gemakkelijk 
getroffen worden door bedrijfsblindheid. De moderne media hebben de bussen 
wellicht overbodig gemaakt, maar de wens om iets met uw goede ideeën te doen 
blijft bestaan. Ik wens u een voorspoedig 2019 en hoop van u te horen!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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