SPORT gericht
71ste jaargang, 2017 nr. 1

Inhoud

Vakblad voor specialisten in beweging

Wijn
HOOFDREDACTEUR
drs. Hanno van der Loo
REDACTIE
drs. Jorrit Rehorst
drs. Germen van Heuveln
dr. Martin Truijens
EINDREDACTIE
drs. Hanno van der Loo
VASTE MEDEWERKERS
dr. Jacques van Rossum,
Bas Van Hooren MSc
ADRES
Sportgericht
Julianastraat 73
2771 EB Boskoop
Telefoon 0172-230681
E-mail sportgericht@xs4all.nl
www.sport-gericht.nl

‘Goede wijn behoeft geen krans’ is een populair cliché, zeker in Nederland. Zoals u
weet spreken clichés meestal de waarheid. Maar het Nederlandse schaatsen weigert
deze waarheid serieus te nemen. Tijdens de ‘generale repetitie’ voor de Olympische
Spelen 2018 in het Koreaanse Gangneung was de kransenhonger niet te stillen.
Opmerkelijk genoeg viel op dit WK afstanden al het individuele goud bij de mannen
in handen van drie hele mooie ‘wijnen’ uit één en dezelfde ploeg. Jan Smeekens en
Kjeld Nuis hadden al flink wat jaren rijping achter de rug. Hun (on)geduld werd nu
eindelijk beloond en bleek de dronk alleen maar smakelijker te hebben gemaakt. Voor
Sven Kramer is het ophalen van die medailles bijna routine, maar een beter wijnjaar
kende hij nog niet. Dat dwingt opnieuw respect af en smaakt naar meer!
Op de achtergrond werkt een coach (tevens bewegingswetenschapper) die we gerust
‘Grand Cru’ mogen noemen: Jac Orie. Ik neem mijn Sportgericht pet heel diep af
voor dit – ook door hemzelf onmogelijk geachte – resultaat. Zijn wetenschappelijk
onderbouwde aanpak biedt ook andere sporten aanknopingspunten om beter te
worden, daarvan ben ik overtuigd.
Dat de internationale concurrenten achterbleven met heel veel zure druiven was leuk
voor het moment, maar het zal hen motiveren om er in het Olympische jaar nog wat
extra’s uit te persen. ‘We’ zijn dus gewaarschuwd!
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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