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Het werk is weer gedaan, het stof is neergedwarreld, het nieuwe nummer is af. 
Een repeterende tweemaandelijkse beweging, hetzelfde liedje dat toch iedere 
keer weer anders klinkt. Tijd voor een rondje fietsen, dat in zo’n laatste week 
van het productieproces wel eens in de knel komt. Even genieten van het mooie 
voorjaarsweer, het hoofd leeg maken. Maar stiekem ook op zoek naar inspiratie voor 
mijn slotakkoord, dat u nu als prelude aan het lezen bent.
Zoals zo vaak stelt de kracht van beweging mij niet teleur. Wonderlijk hoeveel 
bruikbaars je tegenkomt – in je eigen gedachten en in je omgeving – als je met een 
open mind op pad gaat. Rustig pedalerend passeer ik een schoolgebouw en daar staat 
wat ik zoek gewoon op de gevel: Scala.
Als er één woord van toepassing is op dit nummer van Sportgericht, dan is het wel 
‘scala’. In meerdere opzichten. Een breed palet aan onderwerpen op het menu, dat 
bent u als lezer van ons gewend. In dit nummer komen we echter godenzonen, 
een levende legende en een keizer tegen, maar ook de coach potato. Kan het nog 
breder? Onder onze auteurs enkele zeer ervaren rotten in het vak, maar ook een 
aantal debutanten (waaronder nota bene een Olympisch kampioen). De diversiteit 
wordt onderstreept door een kleurrijke opmaak, die inmiddels al niet meer is weg te 
denken. Dat het u moge smaken!
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