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Effect
Als jochie van een jaar of negen ging ik regelmatig naar de openbare bibliotheek
om een ‘leesboek’ en een ‘studieboek’ te lenen. Pas nu doen die termen een beetje
merkwaardig aan, alsof een ‘studieboek’ niet om te lezen zou zijn. Vandaag de dag
zouden we spreken van fictie en non-fictie, beide om te lezen.
De studieboeken die ik meenam gingen ook toen al vaak over sport. Op papier
maakte ik kennis met allerlei sporten die ik nooit actief zou gaan beoefenen,
zoals bijvoorbeeld de Formule 1. In jaarboeken las ik over de prestaties van
wereldkampioenen als James Hunt en Niki Lauda. Het was een ver-van-mijnbedshow, maar het boeide en inspireerde me.
Sinds kort hebben we een Nederlandse Formule 1 kampioen. Om voor de hand
liggende redenen verwacht ik niet dat de Nederlandse jeugd nu massaal met
autoracen zal beginnen. Dat is misschien maar goed ook, want bij de sport zijn
allerlei kritische kanttekeningen te plaatsen. Toch hoop ik dat er sprake zal zijn
van een ‘Max-effect’: dat hij de jeugd kan inspireren met zijn gedrevenheid, zijn
stoïcijnse stressbestendigheid, zijn ‘altijd alles geven, meer kun je niet doen’
mentaliteit, zijn gebrek aan sterallures en zijn nadruk op teamwork. En wellicht
kan hij de jeugd zelfs verleiden tot lezen.
In dit nummer van Sportgericht is er aandacht voor de opkomst van MMA: mixed
martial arts. Ook bij dit fenomeen zijn allerlei kritische kanttekeningen te plaatsen. Maar Erik Hein laat zien dat er tevens allerlei positieve opbrengsten voor
onder meer sport en bewegingsonderwijs in het verschiet liggen. Het fenomeen
is er en gaat niet weg. Laten we er dus vooral de positieve vruchten van plukken.
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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