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Applauswissel
In het laatste nummer van 2013 werd het al aangekondigd: Sportgericht
begint het nieuwe jaar met een nieuwe hoofdredacteur. Net als Gerard van
der Poel behoor ik tot het Sportgericht- meubilair, want ik schreef mijn eerste
artikel in 1994 en ben sinds 1996 in diverse rollen aan het blad verbonden.
Desalniettemin neem ik het estafettestokje met heel veel energie over!
Beste Gerard, je bent maar liefst 13 jaar hoofdredacteur van Sportgericht
geweest. Onder jouw verantwoordelijkheid zijn er zo’n 2,3 miljoen woorden
over ons mooie vakgebied gepubliceerd. Waarlijk een topprestatie, waarvoor
je absoluut een applauswissel verdient. Chapeau! En gelukkig verliezen we
je kennis en expertise niet, want je blijft actief als ‘gewoon’ redactielid.

Druk
Zalsman B.V., Zwolle

Beste lezer, het staat voor mij vast dat Sportgericht alleen kan overleven door
zich voortdurend aan te passen en te verbeteren, overigens zonder het eigen
karakter geweld aan te doen. Het bijeen brengen van hoogwaardige informatie, waar Specialisten in Beweging echt iets aan hebben, dat is en blijft
ons streven. Ik sta daarbij nadrukkelijk open voor uw suggesties!

Lay-out
Asterisk*, Amsterdam

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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