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We hebben twee bewogen sportmaanden achter de rug. Hoewel alles er al over 
gezegd is, wil ik hier uiteraard even stilstaan bij het overlijden van Johan Cruijff. Zijn 
sportieve en maatschappelijke betekenis stonden – volledig terecht – dagen lang in 
de schijnwerpers. Bij Sportgericht laten we ons blijvend inspireren door zijn uitspraak 
‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. ‘Als ik zou willen dat je het begreep, had 
ik het wel beter uitgelegd’ reserveren we graag voor anderen. En bij het aansturen 
van de redactie en de auteurs komt ‘Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd 
vertrekt’ mij geregeld van pas. Johan, bedankt!
We kijken met grote tevredenheid terug op ons symposium ‘Kopzorgen’. U leest een 
verslag als opening van dit nummer. De inhoud van het programma, de sfeer, het 
zeer diverse publiek en de samenwerking met onze partners (ALO Amsterdam en 
VvBN) maakten het tot een geslaagd – en voor herhaling vatbaar – evenement.
De sportactualiteit kende ook veel memorabele momenten. Een greep eruit: de 
wielerklassieker Parijs-Roubaix (valpartij Cancellara, acrobatiek Sagan, man-tegen-
man gevecht in de finale, outsider als winnaar), de Olympische kwalificatie van onze 
handbalvrouwen, de ineenstorting van golfer Jordan Spieth in de laatste ronde van 
de Masters en de pijnlijke uitschakeling (dames) respectievelijk kwalificatie-op-een-
haar-na (heren) voor Rio van de nationale waterpoloteams.
Het nummer dat voor u ligt zit bomvol, met een grote diversiteit aan onderwerpen.  
Ik wens u veel lees- en leerplezier met jaargang 70, nummer 2. Als ik de nul wegdenk 
houd ik een 7 en een 2 over en daar maak je in een handomdraai 14 van. Maar da’s 
logisch!
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