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Het is al weer december. Ik ben vast niet de enige hoofdredacteur die zijn eigen hoekje 
aangrijpt om even terug te kijken op het bijna voorbije jaar. In ons geval was dat een 
enerverend en heel mooi lustrumjaar. Dat we als blad al 70 jaar oud zijn, bezorgt me 
regelmatig verbaasde blikken. Met name van mensen die moeten bekennen dat ze 
nog nooit van Sportgericht gehoord hebben. Dat laatste komt weliswaar steeds minder 
voor, maar zo’n bekentenis trek ik me altijd persoonlijk aan. Onze zichtbaarheid op 
het speelveld van training, coaching, sportrevalidatie en toegepaste sportwetenschap 
blijft een aandachtspunt. Dus zowel achter als voor de schermen is daar in 2016 
heel hard aan gewerkt. We organiseerden bijvoorbeeld het symposium ‘Kopzorgen’ 
over hersenschade door sport. We maakten een extra dik themanummer over het 
Onderzoeksprogramma Sport. We versterkten de samenwerking met talrijke partners. 
Onze aanwezigheid op sociale media is sterk toegenomen. We boden jonge, frisse 
auteurs de gelegenheid te publiceren. En natuurlijk maakten we ‘gewoon’ zes mooie 
nummers, zoals u dat van ons gewend bent. Misschien is het dus ook niet zo raar dat 
we jonger worden ingeschat dan we zijn. We bouwen op onze ervaring, maar gaan ook 
mee met onze tijd. En met succes, want tegen de maatschappelijke trend van ontlezing 
in groeide de oplage van ons mooie vakblad. Sportgericht is een hele vitale krasse knar. 
En we hopen dat nog lang te blijven. Voor u, Specialist in Beweging.
Ik wens u heel veel leesplezier en een schitterend 2017.

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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