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Vakblad voor specialisten in beweging
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Bent u al een beetje bijgekomen van de Olympische medaillekoorts? Hoewel 
ik een beetje rekening wil houden met de paar honderd Vlaamse abonnees die 
meelezen, ontkom ik er natuurlijk niet aan om de ongekende successenreeks van 
TeamNL nog even in herinnering te roepen. Vandaar ook het speciale omslag van 
dit nummer, met voorop wielrenster Kirsten Wild.

Bij Sportgericht zitten we altijd nog net iets meer op het puntje van onze stoel als 
Kirsten op de baan komt. Zij is namelijk al jarenlang abonnee en wij fantaseren 
dat de kennis die ze heeft opgedaan haar een fractie sneller laat rijden. Acht keer 
wereldkampioen was ze al, maar ze had nog geen Olympische medaille. Dit was 
gezien haar gevorderde leeftijd haar allerlaatste kans. We schrokken ons rot toen 
ze op de madison onderuit werd gereden. Weg eerste medaillekans. We waren de 
wanhoop nabij toen ze zich op de afvalkoers van het omnium te vroeg liet verras-
sen. Weg medaille? Nee dus, want ondersteund door haar begeleidingsteam wist 
ze zich te herpakken en toch nog brons te winnen.

Het is een verhaal zoals vele Olympische verhalen. Winst en verlies liggen soms 
zo ongenadig dicht bij elkaar. Als aandenken aan deze onvergetelijke Spelen 
prijken de medaillewinnaars op de achterzijde van dit nummer. Maar we denken 
zeker ook aan alle deelnemers (en hun begeleiders, waaronder eveneens diverse 
abonnees) voor wie het eremetaal deze keer buiten bereik bleef. Over drie jaar 
zijn er nieuwe kansen!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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