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Inspiratie
Dit stukje is voor mij het einde en voor u het begin. Mijn werk zit er weer op, het
nummer is af, alle puzzelstukjes zijn op hun plek gevallen. U heeft, waarschijnlijk
extra gestimuleerd door de fraaie cover, het blad opengeslagen en mogelijk al
snel de inhoudsopgave gescand. Die inhoud maakte me weer eens bewust van de
veelzijdigheid van ons werkveld. Ook al bevinden we ons als maatschappij al meer
dan een jaar in een ongekende impasse, toch signaleer ik volop beweging. Op de
een of andere manier dienen zich steeds weer nieuwe invalshoeken aan om naar
de sportende mens in al zijn facetten te kijken, met daarbij de ambitie om door
beter begrip ook betere begeleiding te kunnen bieden. Dat blijft ons nu eenmaal
fascineren. We houden vertrouwen dat we die begeleiding binnenkort weer in de
volle breedte aan onze sporters kunnen gaan geven.
Het wachten daarop en de beperkingen die we ondervinden vallen ons steeds
zwaarder. Dit nummer biedt u echter inspiratie om toch de zon achter de wolken te blijven zien. Zo vertelde atletiekcoach Bram Peters mij over de voordelen
van de coronapauze, legt Wim Burgerhout uit waarom bewegen een deel van de
oplossing kan zijn en geeft Erik Hein ons een ‘tegeltje’ mee dat inmiddels al bijna
een eeuw oud is: ‘Schenk me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om het verschil hier
tussen te zien.’ (Reinhold Niebuhr, 1934).
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