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Beter worden
In de sport liggen de metaforen als gevallen herfstbladeren voor het oprapen.
We kijken in de spiegel en zien Roglič en Alaphilippe. We hebben te vroeg
gejuicht, dachten dat we er al waren. In een vlaag van zorgeloosheid staken we
onze armen triomfantelijk in de lucht, maar we lieten ons ‘verrassen’ door een
verslagen tegenstander. We hadden goede benen, maar konden de zomerweelde niet d
 ragen. Nu liggen de sportcompetities weer stil en zal dit nummer van
Sportgericht hoogstwaarschijnlijk beter gelezen worden dan normaal.
Totdat ik deze zin opschreef, kwam het woord ‘virus’ in dit nummer niet voor.
Toch is het op veel plaatsen zichtbaar, vooral in het artikel van Erik Hein over
teamwork: 'Ervaring is dat wat je mist als je het voor de eerste keer nodig hebt’,
‘Je ondersteunt elkaar door proactief na te denken over wat de ander straks nodig
heeft’, ‘Op belangrijke momenten is er ruis, omdat iedereen met zichzelf bezig is’,
‘True experts know when they don’t know. However, nonexperts certainly do not
know when they don’t know’, ‘Eergevoel en vaktrots zijn elementen die kunnen
leiden tot het te lang vasthouden aan plannen’, ‘Vertel me niet wat ik moet doen,
dat weet ik zelf wel’, ‘Volg de regels, meestal kloppen ze.’
‘Beter worden door slechter te worden’ is nog zo’n veelzeggend citaat uit dit
nummer. Het supercompensatiemodel staat centraal in vrijwel elk boek over
trainingsleer, ook al heeft het geen al te solide wetenschappelijke basis. Toch blijf
ik erin geloven.
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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