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Uw start is voor mij altijd de finish. Het werk is bijna gedaan, er liggen weer
47 pagina’s met mooie artikelen, klaar om gedrukt te worden. Alleen dit ene vel
moet nog gevuld. Ik kijk naar de inhoudsopgave en moet onwillekeurig denken aan
een regel uit een liedje van Angela Groothuizen: ‘Niets blijft, alles stroomt’. Vrij naar
de spreuk Panta Rhei, toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus: ‘Alles is
altijd in beweging’. Maar dat hoef ik u – als specialist – natuurlijk niet te vertellen.
Het WK afstanden in Thialf is op het moment dat ik dit schrijf een dag oud.
Ondanks de ietwat sombere voorbeschouwingen staat ‘onze’ teller al weer op
4 uit 6. Op de 10 kilometer besloot wereldrecordhouder Sven Kramer niet te starten
en won debutant Erik Jan Kooijman zilver. De afstand stond geprogrammeerd op
de eerste dag van het toernooi, volgens velen een signaal dat hij op termijn van het
programma zal worden afgevoerd en ‘echte’ duursporters dus helemaal niets meer
te zoeken zullen hebben op de langebaan. Niets blijft.
Na het WK gaat Thialf dicht voor een zeer ingrijpende verbouwing. Ireen Wüst
kondigde kort geleden aan dat ze opnieuw van ploeg gaat wisselen. En haar
voormalige coach Gerard Kemkers werkt tegenwoordig in het voetbal. Alles is altijd
in beweging!
Juist daarom is het belangrijk af en toe even stil te staan en terug te kijken. Precies
dat hebben we met Gerard Kemkers gedaan. In deze Sportgericht het eerste deel van
een uitgebreid interview met hem. Verder onder meer een stuk over zeilers op de
oceaan, waar alles stroomt. En nog veel meer interessant leesvoer, zoals u van ons
gewend bent. Want we zijn altijd in beweging. Dat blijft.
Hanno van der Loo
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