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Vakblad voor specialisten in beweging
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‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid.’ Toen hij deze beroemde dichtregel in 
1889 publiceerde, zal Herman Gorter vast niet hebben vermoed dat deze in 2021 
in dit vakblad zou worden geciteerd. Maar ik ontkwam er niet aan, want in dit 
nummer maken maar liefst twaalf auteurs hun Sportgericht-debuut. Grote kans 
dat we terug moeten gaan naar het allereerste nummer om dat aantal te over-
treffen. Dat steeds weer nieuwe collega’s de moeite nemen om hun kennis te 
delen, geeft mij als hoofdredacteur dat typische, energieke lentegevoel. En het 
mag nog, want de zomer begint officieel pas over een paar dagen.

En wat voor een zomer! Voor zowel actieve als passieve sportliefhebbers kan het 
niet op. Ik zal het bekende rijtje topsportevenementen dat we voor de boeg heb-
ben hier niet herhalen, maar met de poulefase van het EK voetbal in eigen land 
zijn we in ieder geval lekker begonnen. Voor velen echter nog veel belangrijker: 
vanaf 1 juli zijn de coronabeperkingen voor de ‘gewone’ sport dan toch eindelijk 
grotendeels voorbij en kunnen we weer echte wedstrijden gaan spelen. Wat een 
vooruitzicht! Je zou er een lentegevoel van krijgen.

Maar laten we ook een beetje ons verstand blijven gebruiken. Want als al die 
sporters met hun aangetaste fitheid als jonge lammetjes de wei in gaan, dan is 
het wachten op ongelukken. Het ‘rustig aan’ gevoel van een zwoele zomeravond 
lijkt me een beter startpunt. Gelukkig kan de sport bij de geleidelijke weder-
opbouw van ieders fitheid rekenen op uw deskundigheid.

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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