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‘Ik heb het belang van ogenschijnlijk minieme details geleerd’. Zo maar een 
citaat uit het interview met Charles van Commenée waarmee we dit num-
mer van Sportgericht openen. En hij heeft gelijk! Neem nu mijn dagelijkse 
coördinatieve uitdaging op het toetsenbord. Ik ben op dit vlak volledig auto-
didact en typ na een langdurig impliciet leerproces (ter gelegenheid van dit 
stukje heb ik er voor het eerst expliciet studie van gemaakt) met twee vin-
gers, af en toe ondersteund door een duim. De laatste tijd val ik bij het typen 
van de naam van ons mooie blad regelmatig ten prooi aan lichte ruis in de 
aansturing. Het gevolg is dat ik mijn e-mails of brieven soms dreig te verstu-
ren als Hoofdredacteur Sportgerucht. Misschien is het tijd voor wat reflectie 
op mijn leerproces. Eens kijken wat dit nummer van Sportgericht daarover te 
melden heeft!
 
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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