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Laatst vroeg één van de Sportgericht redacteuren tijdens een redactievergadering of we 
niet ‘iets met Rio’ moesten doen. Ik twijfelde. Tijdens de Spelen regeert toch altijd een 
beetje de waan van de dag en daar kan een gedrukt vakblad als Sportgericht niet aan 
mee doen. Wij moeten het hebben van inhoud met blijvende waarde, losgezongen van 
de wispelturige actualiteit.
Maar toen bedacht ik me: we doen al ‘iets met Rio’! In juni staat er immers een 
themanummer over het Onderzoeksprogramma Sport op de rol, waarin met name de 
projecten in de pijler Presteren worden belicht. In een flink aantal van die projecten 
is het vizier de afgelopen jaren op Rio gericht geweest. Daar willen de topsporters 
profiteren van de inzichten en methoden waar de onderzoekers de afgelopen jaren aan 
hebben gewerkt. Daar zou het effect van het verrichte onderzoek al zichtbaar moeten 
worden in de vorm van meer medailles, of medailles van een mooiere kleur. 
Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat men in dit superdikke nummer nog niet 
alles heeft willen vertellen. Een paar dingen wil men geheim houden. Inderdaad, voor 
Rio. Maar al het andere dat onderzocht en ontdekt is leest u in deze Sportgericht! En die 
paar geheimpjes? Die leest u straks wel in de krant of op de sociale media. Of niet. In 
dat geval hebben ze waarschijnlijk niet tot het gewenste succes geleid.
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