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‘Zo, dat was weer een master goeie editie van Sportgericht!’ Het zou leuk zijn als deze
gedachte bij u opkomt als u de laatste pagina van dit nummer omslaat. Alleen is de
kans daarop wellicht niet zo groot. Niet omdat auteurs en redactie zich er deze keer
met een ‘Jantje van Leiden’ van hebben afgemaakt (integendeel, zou ik zeggen),
maar omdat u waarschijnlijk net zo weinig straattaal spreekt als ik.
‘Master’ wordt door onze jeugd gebruikt om de overtreffende trap van iets aan te
geven. Niet gewoon goed, maar master goed! Of werd gebruikt, want zoals dat gaat
kan de populariteit van zo’n uitdrukking al weer passé zijn terwijl ik hem opschrijf.
Niets zo adaptief als onze taal, zullen we maar zeggen.
Hoe ik hierop kwam? Omdat u in dit nummer flink wat masters tegenkomt. We
openen met een verslag van een masterclass die onlangs op Papendal werd gegeven
door Stephen Seiler. Zijn ‘polarized training’ model is de afgelopen tien jaar master
invloedrijk geworden. Even verderop beschrijft een master sporter, die pas na zijn
dertigste begon met trainen, zijn prestatiecurve van de afgelopen decennia. En
zoals gebruikelijk heeft weer een flink aantal masters of science meegewerkt aan dit
nummer.
In het Engels staat het werkwoord ‘to master’ voor ‘iets onder de knie krijgen’. Daar
zijn we als Specialisten in Beweging dagelijks mee bezig. Hopelijk draagt ook dit
nummer daar weer een steentje aan bij. Dat zou ik echt master mieters vinden!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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