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Op het gevaar af in clichés te vervallen (wat op zichzelf een cliché is, maar dat 
terzijde) open ik dit stukje evenals de vorige keer met een spreekwoord, namelijk 
‘De aanhouder wint’. Op 9 april 2017 won de Spaanse golfer Sergio Garcia de 
Masters, traditioneel gespeeld op de schitterende baan van Augusta, Georgia. Op 
basis van kansberekening was de winst misschien niet eens zo bijzonder, want 
Garcia behoort met ups en downs al jaren tot de wereldtop en heeft veel zeer sterk 
bezette toernooien gewonnen. Tijdens de majors, waarvan er jaarlijks vier worden 
gespeeld, wilde het echter 21 jaar niet lukken: 73 deelnames, 0 keer winst. Maar nu 
lukte het dan toch! In een zinderende slotronde, waarin hij zijn kansen halverwege 
leek te vergooien door een roekeloze keuze die verkeerd uitpakte, wist hij toch weer 
op te veren om uiteindelijk in de play-off tegen Justin Rose de winnaarstrofee – het 
befaamde groene jasje – te bemachtigen. De aanhouder had eindelijk gewonnen en 
iedereen gunde het hem van harte. Prachtige sport!
Spreekwoorden zijn doorgaans overdrachtelijk bedoeld, je dient ze niet letterlijk te 
nemen. Behalve dan bij het ringenturnen. Daar geldt letterlijk dat aanhouden (van 
de krachtelementen) nodig is om te winnen. Minimaal twee seconden is de eis. Maar 
ja, hoe stel je eerlijk vast of aan die eis wordt voldaan? Daar hebben ze in Den Bosch 
iets op gevonden. Een systeem dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als coaching tool 
doet nu ook dienst als ondersteuning van de jury. U leest er meer over in het eerste 
artikel van dit afwisselende nummer.
Veel leesplezier!

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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