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Vakblad voor specialisten in beweging
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Toegegeven, het is een sleetse metafoor, maar de coverfoto voorop dit nummer 
heeft een symbolische betekenis. Kort voordat de kopij voor dit nummer bij mij 
binnen moest zijn, werd duidelijk dat dit bij twee geplande artikelen wegens ern-
stige medische omstandigheden niet zou gaan lukken. Een onverwachte hinder-
nis voor mij als hoofdredacteur, die uiteraard in het niet viel bij de rampspoed die 
de betrokken auteurs trof. Ik wens hen hierbij alle veerkracht en sterkte toe!

Maar goed, ik moest dus overschakelen op ‘Plan B’. Gelukkig bracht het prach-
tige netwerk van Sportgericht auteurs uitkomst. Het ontstane gat kon op korte 
termijn gedicht worden, zodat ik u alsnog een volwaardig nummer kan presente-
ren. Mijn grote dank gaat uit naar deze flexibele super subs! Het is al met al weer 
een zeer afwisselend nummer geworden, waarin onder meer Tokyo 2020 nog 
een klein beetje nafonkelt met een congresverslag, een artikel over de ter plekke 
gebruikte koelprotocollen en een bespiegeling over het onderscheid tussen win-
naars en verliezers.

Tot slot ben ik verheugd (in de rubriek Apenkooien) een nieuwe samenwerking 
aan te kunnen kondigen, namelijk met de Vlaamse organisatie Gezond Sporten. 
Ik hoop dat de (naams)bekendheid van Sportgericht in Vlaanderen erdoor zal toe-
nemen, zodat we daar een grotere bijdrage kunnen gaan leveren aan het op peil 
houden van de deskundigheid van vele specialisten in beweging. 

U bent reeds abonnee? Zegt het voort aan uw collega’s!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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