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Vakblad voor specialisten in beweging
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Ik moet 14 jaar zijn geweest toen ik als jonge atleet voor het eerst over ander-
halve meter sprong. Dat was voor mijzelf een mijlpaal, maar objectief gezien 
helemaal niets bijzonders. Nooit had ik kunnen vermoeden, dat die zo alle  - 
daagse anderhalve meter zo’n stempel zou gaan drukken op ons huidige leven. 
Wat wordt straks het ‘nieuwe normaal’ en wanneer kunnen we daarmee begin-
nen? Niemand die het op dit moment kan zeggen.

Dit voorwoord heeft een ‘incubatietijd’ van circa 10 dagen. Als dit nummer bij u 
op de mat valt, kan de wereld er al weer totaal anders uitzien dan op het moment 
dat ik dit schrijf. U weet inmiddels wat de Nederlandse regering op 21 april heeft 
medegedeeld, ik moet daar nog naar gissen. Dit alles maakt me een beetje terug-
houdend. Straks sla ik de plank enorm mis … U moet het me maar vergeven.

We missen met z’n allen de kameraadschap, de schoonheid, de competitie en de 
vele andere kwaliteiten die de sport ons te bieden heeft. Tegelijkertijd hebben we 
gelegenheid om de plus- en minpunten van onze sportbeleving te overdenken en 
daar eventueel consequenties aan te verbinden. Dat is iets goeds dat we uit deze 
zware tijd kunnen meenemen.

Ik denk nog even terug aan mijn voorwoord in nummer 6-2019, dat ik afsloot 
met de vraag ‘Zullen we samen aan de slag gaan?’. Dat hebben we gedaan en dat 
zullen we blijven doen tot we dit obstakel overwonnen hebben. Moge de cover 
van dit nummer ons daartoe extra inspireren.

Blijf gezond!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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