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Grenzen (2)
Als ik dit stukje begin te schrijven, probeer ik geregeld mijn brein in de associatiestand te zetten. Gewoontegetrouw bevat ook dit nummer van Sportgericht weer
een breed scala aan onderwerpen, maar, zo vraag ik mij af, is er een thema dat
meerdere artikelen verbindt?
Deze keer kom ik vrij snel uit op het thema ‘grenzen’. Grenzen verleggen en grenzen respecteren. Op zoek naar extremen, maar tegelijkertijd het evenwicht bewaren. Omdat het verleggen van die grenzen anders uiteindelijk niet gaat lukken, of
tot onherstelbare schade kan leiden. Klinkt dit een beetje vaag? Als u begint met
lezen, wordt het vast duidelijker.
Dat mijn brein minder grensverleggend werkt dan ik soms denk en af en toe
dezelfde paadjes bewandelt, blijkt als ik - gealarmeerd door een vaag ‘niet pluis’
gevoel - mijn stukjes van de afgelopen jaren nalees. En jawel hoor, ook boven het
voorwoord van nummer 6-2015 prijkt het thema 'grenzen'. Oude wijn in nieuwe
zakken dus? Ach, als het maar goede wijn is. Ik denk dat het thema ‘grenzen’ zo
vanzelfsprekend bij sport hoort, dat het logischerwijs vaker dan eens opduikt.
Vier jaar geleden schreef ik: ‘Bij Sportgericht duwen we ook graag tegen grenzen
aan. Steeds weer zijn we nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Daarbij verkeren we
graag op de ‘grenzen’ tussen vakgebieden en beroepsgroepen en tussen theorie
en praktijk.’ Dat is nog steeds ons terrein en die grenzen blijven we verleggen.
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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