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U ontvangt dit nummer op de slotdag van de Olympisch Winterspelen (of een
paar dagen later, als u in het buitenland woont). Als ik dit schrijf zijn de Spelen net
begonnen. Hoogtepunten van diverse pluimage buitelen al over elkaar heen: een
volkomen outsider (Carlijn Achtereekte) die een volledig Nederlands podium op
de 3000 meter schaatsen aanvoert, Sjinkie die zijn eerste kans meteen verzilvert,
het verwachte (maar juist daarom zo knappe) goud van Sven op de 5000 meter
en vervolgens de legendarische gouden plak van Ireen op de 1500 meter, met
twee indrukwekkende ‘verhalen’ van jarenlang doorzetten in haar kielzog: Marrit
Leenstra en Lotte van Beek. De medaillespiegel staat na drie dagen al op 3-2-2 en er
komen nog een heleboel kansen. Enfin, u weet inmiddels hoe het is afgelopen.
Over spiegels gesproken: daar kijken we bij Sportgericht ook regelmatig in. Zo
vroeg ik mij enkele jaren geleden op deze plaats af hoeveel rek er nog in het
blad zat. In deze tijd van ontlezing en digitalisering een belangrijke vraag. Het is
inmiddels gebleken dat die rek zeker nog aanwezig is. Tegen de algemene trend
in is onze oplage de afgelopen jaren gestaag blijven groeien, waardoor wij diverse
verbeteringen konden doorvoeren terwijl het abonnementsgeld vrijwel gelijk bleef.
In 2018 betaalt u zelfs niets meer dan in 2017! En dat ondanks een extra investering,
want bij dat kijken in de spiegel kwamen we ook tot de conclusie, dat wat meer kleur
op de wangen ons niet zou misstaan. En zo geschiedde. Wij horen graag wat u ervan
vindt!
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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