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nr. 1 | 2022 - jaargang 76 Keizerin 
Als ik dit stukje schrijf, zitten de Winterspelen middenin hun laatste week. Of 
shorttrackster Suzanne Schulting vanmiddag een derde gouden plak aan haar 
totaal gaat toevoegen, moet nog blijken. Lukt het haar, dan zal ze voor Nederland 
de koningin van de Spelen zijn. Lukt het haar niet, dan komt ook Irene Schouten 
nog in aanmerking voor die officieuze titel.

De keizerin van de Spelen is echter al bekend! Ze werd geboren op 1 april 1986, 
was lang geleden de jongste Nederlandse Olympisch kampioene op de Winter-
spelen, is de eerste sporter ter wereld die op vijf verschillende Olympische Spelen 
een individuele gouden medaille heeft gewonnen en is nu de oudste winnaar van 
Olympisch goud bij het langebaanschaatsen. Ze is een fenomeen dat ver uitstijgt 
boven de dimensies van haar eigen sport en bij wie we voor eeuwig aan haar 
voornaam genoeg zullen hebben.

Ik hoop dat ze niet wordt aangewezen als vlaggendraagster tijdens de sluitings-
ceremonie. Voor een keizerin wordt de vlag gedragen, zo hoort dat. Maar goed, 
bij Sportgericht hebben we daar geen invloed op. Wij doen wat wel in onze macht 
ligt en eren haar onvergelijkbare sportcarrière met een klein monument op onze 
eigen cover.

Ireen Wüst, onuitwisbaar fenomeen in de sportgeschiedenis: bedankt voor alle 
schitterende momenten die je ons hebt laten meemaken!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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