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Vakblad voor specialisten in beweging

nr. 3 | 2022 - jaargang 76 Wat goed is … 
Ik heb een zwak voor laatbloeiers. Volgens mijn persoonlijke, niet wetenschappe-
lijk onderbouwde theorie bestaan er twee soorten. De eerste soort komt er pas op 
latere leeftijd en vaak bij toeval achter in de wieg te zijn gelegd voor een bepaalde 
sport. Ik denk bijvoorbeeld aan hardloper Han Kulker, die in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw uitgroeide tot een internationale topper, nadat hij eerst een aantal 
jaren aanzienlijk meer uren in feestzalen en kroegen had doorgebracht dan op het 
sportveld. Pas op zijn 21e begon hij met atletiek. Momenteel spreekt beachvolley-
baller Stefan Boermans (27) tot mijn verbeelding. Enkele weken geleden voerde hij 
met partner Yorick de Groot de wereldranglijst aan, maar tot zijn 18e was hij een 
anonieme voetbalrecreant. Altijd mooi als een sport en een talent elkaar op latere 
leeftijd nog weten te vinden!
De tweede soort laatbloeiers spreekt me nog een beetje meer aan. Deze soort leeft 
al een aantal jaren het leven van een topsporter, maar in de anonimiteit. Tot op 
een goede dag alles samenkomt en ze hun werkelijke potentie laten zien. In de Giro 
d’Italia ontbolsterde wielrenner Koen Bouwman als winnaar van twee etappes en 
het bergklassement en als klap op de vuurpijl leerde Nederland op het gras van 
Rosmalen opeens tennisser Tim van Rijthoven kennen. In een van de vele inter-
views die hij in de afgelopen weken gaf, citeerde hij Roger Federer: ‘There is no way 
around the hard work. Embrace it!’ Schitterend als je na jaren hard werken in de 
anonimiteit dan toch eindelijk beloond wordt!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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