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‘Je moet roeien met de riemen die je hebt.’ Hoewel de Engelsen een vergelijkbaar 
gezegde schijnen te kennen, klinkt het me zeer Nederlands in de oren. Nuchter, 
realistisch, het pragmatische poldermodel in een repeterende beweging. Vaak tegen 
de stroom in, dat dan weer wel.
Tot hoever – het wordt nu wat concreter – kun je eigenlijk gaan met dat roeien?  Of 
breder: met dat sporten? Hoe kun je voorkomen dat je qua pijn en vermoeidheid over 
de grens gaat? Dat is een vraag die een aantal artikelen in dit nummer met elkaar 
verbindt en die eigenlijk, in allerlei gedaanten, steeds als één van de rode draden door 
Sportgericht heen loopt. Wij proberen u daarbij steeds riemen te geven waar u, als 
Specialist in Beweging, echt iets aan heeft. Zodat u op koers blijft en niet afdrijft.
Soms, heel soms, blijkt een sporter te kunnen ‘roeien’ met één arm. Het is niet ideaal, 
met twee armen is het echt veel gemakkelijker, maar hij heeft geen keus en hij doet 
het ermee. Als omstander sta je erbij, kijk je er naar en ken je plotseling nog maar 
vier woorden: Hoe? Deed? Hij? Dat? Bart Deurloo kan erover meepraten. Het goud 
werd door Epke het zwijgen opgelegd, zijn zilver sprak boekdelen. Ik kon het niet 
nalaten (zie pagina 33) een kleine ode aan dit onvergetelijke sportmoment in elkaar 
te apenkooien. 
Genoeg gedobberd. Zullen we weer lekker gaan roeien? Veel leesplezier!

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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