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Rek

Ik typ dit stukje op maandag 13 oktober. Epke is gisteren voor de tweede keer
wereldkampioen geworden, met misschien wel zijn beste oefening ooit. Hij heeft het
rekstokturnen naar een nieuw niveau getild. Zijn unieke aanpassingsvermogen stelt
hem in staat zijn ‘routine’ steeds aan te passen aan wat de situatie vraagt. En er zit
nog rek in. Als de concurrentie hem ertoe dwingt kan er nog een tandje bij. Of twee.
Wat een heerlijk vooruitzicht voor de komende jaren!
Aanpassingsvermogen, de sport staat er bol van. Behendig bewegen vraagt een
continue afstemming op wat er in je omgeving gebeurt. Steeds je ogen en oren open
houden om in te kunnen spelen op de veranderende situatie. ‘Agility’ is een begrip
dat daar iets mee te maken heeft. Maar wat precies? Kun je het meten? Hoe zou je
het kunnen trainen? Daarover schreven Bart Lalieu en Jeroen Rietvelt een prima
artikel, dat ik hierbij graag het predicaat ‘typisch Sportgericht’ toeken: geen analyse
als doel op zich, maar vanuit de ambitie de training van sporters naar een nieuw
niveau te tillen.
Hoeveel rek zit er nog in Sportgericht? Dat heb ik mij de afgelopen maanden
regelmatig afgevraagd. En mijn conclusie is: nog volop! Niet alleen qua inhoud,
maar zeker ook qua impact. Te veel trainers en coaches blijken bijvoorbeeld nog
niet te weten wat Sportgericht allemaal te bieden heeft. We zijn druk bezig daar
verandering in te brengen. Zo zijn we sinds kort nadrukkelijker aanwezig op
Twitter (@SportGericht), de aloude tamtam in een nieuw jasje. Ook knoopten we
samenwerking aan met diverse partijen (zoals NLCoach en de NSTV) die ons kunnen
helpen ons mooie blad onder de aandacht te brengen. Maar de klassieke mond-totmondreclame blijft natuurlijk ook van onschatbare waarde. Kan ik op u rekenen?
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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