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Dit stukje voltooi ik in de ochtend na ‘dolle dinsdag’ 16 augustus. Zowel de 
handbalsters als de volleybalsters plaatsten zich voor de halve finale van hun 
Olympische toernooi en de medailles van Ferry, Marit en Matthijs zijn nog vers.
Zoals gebruikelijk volgden de ups en downs elkaar de afgelopen anderhalve week 
in rap tempo op. Voorspellen van Olympisch eremetaal bleek toch weer erg lastig, 
zelfs voor mensen die er hun werk van hebben gemaakt. Van de 28 medailles die 
sportstatistiekbedrijf  Gracenote vooraf aan TeamNL toedichtte, zijn er inmiddels 
20 uitgereikt, waarvan slechts 7 inderdaad om Nederlandse nekken. Gelukkig waren 
er ook 7 niet voorspelde podiumplaatsen, waarbij de gouden plakken van Ilse Paulis 
& Maaike Head, Elis Ligtlee, Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman de grootste 
ups waren.
Toen ik een up mocht kiezen voor de cover werd het een set-up van Laura 
Dijkema. Ik heb namelijk enorm genoten van de teamprestatie die de 
volleybalsters tot nu toe hebben neergezet. Niet alleen in Rio, maar ook al tijdens 
het kwalificatietraject dat ze hebben afgelegd. Of ze een prijs gaan pakken weet ik 
nog niet, maar met een halve finale tegen China voor de boeg zijn er volop kansen 
up nog zo’n niet voorspelde medaille.
Als het stof van de Spelen is neergedwarreld gaan we met z’n allen weer lekker 
bewegen, trainen en spelen. Bij Sportgericht doen we steeds weer ons best om u, 
Specialist in Beweging, daar nog beter in te ondersteunen. The only way is up!
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