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Het leven schotelt ons soms bizarre toevalligheden voor. Onze opmaakster Anneke,
die al jaren op vakbekwame wijze de strakke lay-out van Sportgericht verzorgt,
moest noodgedwongen het werken aan dit nummer onderbreken, omdat haar
levenspartner na een periode van ernstige ziekte de definitieve eindstreep snel
zag naderen. Dat er nu juist voor dit nummer een artikel over het omgaan met
zware tegenslagen moest worden opgemaakt, waarin auteur Martin Truijens zich
baseert op een model over rouwverwerking, voelde al navrant. Maar toen ik bij het
samenstellen van de onderstaande inhoudsopgave de auteursnamen Kerkhof en
Troost tegenkwam, was het echt wel even genoeg. Anneke, ik wens je van harte alle
kracht toe die je in de komende periode nodig zult hebben.
Het voelt ook als een bizar contrast dat tegelijkertijd, op het moment van schrijven,
twee redacteurs op het punt staan vader te worden. Voor Martin is dit een debuut,
Germen heeft al enige ervaring. Mogelijk krijgt het in de nachtelijke uurtjes werken
aan de Sportgericht kopij, op de keper beschouwd ook al een bizarre bezigheid, de
komende maanden dus wat concurrentie. Veel voorspoed en geluk gewenst!
Bizar zullen sommigen ook het tweede artikel van dit nummer vinden. Daarin betoogt
Bram Brouwer dat er geen bewijs is voor de vermeende prestatiebevorderende
werking van epo en bloeddoping. Controversieel is dat zeker, maar daar lopen we
bij Sportgericht niet voor weg. Alles wat praktisch relevant, goed onderbouwd en
prettig leesbaar is, is immers welkom in ons blad. Ook (of juist) als dat afwijkt van de
communis opinio. Dan hebben we tenminste weer iets om over na te denken en van te
leren.
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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Foto cover: Germen van Heuveln
Het volgende nummer van Sportgericht (5/2015) verschijnt op 21 oktober.
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