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Doorgaans prijkt er op de cover van dit blad een min of meer anonieme sporter
in volle actie. Deze keer is dat anders. We kozen voor een heel speciale ‘actiefoto’
van een veelvoudig wereld- en Europese kampioene: wielrenster Kirsten Wild. In
de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, won ze een etappe en droeg ze
als leidster in het puntenklassement een aantal dagen de maglia ciclamino. Toen de
bergen in zicht kwamen stapte Kirsten af om zich te gaan voorbereiden op het EK
baanwielrennen. Het resultaat: twee keer goud en één keer brons. Uitmuntende
prestaties, maar toch was ze de afgelopen weken bijna ‘één van de velen’, in het
wielrennen en daarbuiten. Het kon niet op met alle Nederlandse successen. Indirect
is onze cover dan ook zeker bedoeld als eerbetoon aan al haar collega topsporters,
die ons de afgelopen weken zoveel moois hebben laten zien.
Voor ons bij Sportgericht is Kirsten echter niet ‘zomaar’ een topsporter. Wat haar voor
ons extra bijzonder maakt, is dat ze al een aantal jaren een Sportgericht abonnement
heeft, evenals haar kracht- en conditietrainer (en gewaardeerd Sportgericht auteur)
Jeroen Rietvelt. Bij elke prijs die Kirsten pakt wentelen wij ons stiekem in de illusie,
dat we daar (op drie cijfers achter de komma) een hele kleine bijdrage aan hebben
mogen leveren. Als we die illusie nog een jaar of twee vast kunnen houden, dan gaan
we straks in Tokio hele mooie dingen van haar zien.
Zo’n succesvolle sportzomer doet overigens vermoeden, dat het in het afgelopen
decennium crescendo is gegaan met de talentontwikkeling in de Nederlandse
(top)sport. Desalniettemin nam NOC*NSF recent afscheid van het Long Term Athlete
Development model als leidend principe. In het boek ‘Op weg naar het podium’
werd een eigen visie gepresenteerd. Jacques van Rossum was er zeer nieuwsgierig
naar, las het boek en deelt in dit nummer zijn bevindingen met u. Veel leesplezier!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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