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Vakblad voor specialisten in beweging

nr. 5 | 2019 - jaargang 73 Turn! 
‘Kent u die uitdrukking: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”?’ 
Als dominee Gremdaat dit voorwoord geschreven zou hebben, dan zou het zo 
 begonnen kunnen zijn. Via een omweg moest ik aan hem denken bij het zien  
van de - op zijn zachtst gezegd indringende -  documentaire Turn!, die op  
7 oktober jl. door de publieke omroep werd uitgezonden. Direct nestelde zich  
een oeroude hit (1965) van The Byrds in mijn hoofd: ‘To everyting, turn, turn, 
turn, there is a season, turn, turn, turn … De tekst van dit nummer is vrijwel 
 ongewijzigd overgenomen uit het bijbelboek Prediker en zo kwam ik bij de 
 dominee en zijn uitdrukking terecht.
De documentaire ‘preekt’ niet, maar laat wel veel dilemma’s zien waar we het 
in de sport over moeten hebben. Ben je actief in de (jeugd)sport en heb je hem 
nog niet gezien? Kijk hem alsnog, vorm je een mening en praat erover! Ik werd 
onder meer bevestigd in mijn idee, dat we in de sport dringend behoefte heb-
ben aan meer deskundigheid en professionaliteit, met het daarbij passende 
beroeps perspectief. Daarom ben ik blij dat er over niet al te lange tijd een nieuwe 
tweejarige HBO-opleiding voor trainer/coaches beschikbaar komt, de zogeheten 
Associate Degree Sport. Daarmee kan de sport zich op essentiële punten gaan 
omturnen. Onnodig te zeggen dat Sportgericht in dat groeiproces ook een rol  
wil spelen, als pageturner voor Specialisten in Beweging.

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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