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Sommigen menen dat grenzen er zijn om af te sluiten. In de sport weten we 
echter dat grenzen helemaal niet bestaan. Of beter gezegd: dat ze doorlopend 
verlegd worden. Gisteren nog (ik schrijf dit stukje op 10 december) in Inzell: twee 
fantastische werelduurrecords op de schaats van Carien Kleibeuker, die haar 
achternaam een steeds poëtischer glans geeft en Erik Jan Kooiman, die een unieke 
familietraditie in stand hield. Al weer iets langer geleden: het onverwachte, maar 
o zo fraaie wereldrecord op de 10 kilometer van TJ Flowers, die na jaren schaatsen 
in de marge over de grens (in Canada) eindelijk zijn beste ik heeft gevonden. Ook 
een beetje grensverleggend: PSV gaat – zoals dat heet – weer eens overwinteren 
op het hoogste Europese niveau en plakt daarmee een pleister op de wond bij het 
Nederlandse voetbal, dat het afgelopen jaar de ondergrens een flink stuk wist op te 
rekken.
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. De kans op 
verrassende nieuwe ontwikkelingen is daar immers het grootst. Dat twee van de 
artikelen in dit nummer een directe link hebben met projecten die recentelijk een 
Sportinnovator subsidie ontvingen sterkt ons in onze overtuiging dat we – in kleine 
stapjes en met een open mind – steeds weer grenzen aan het verleggen zijn.
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