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Vakblad voor specialisten in beweging
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Het is juni 2020. De wereldwijde wurggreep van het virus bepaalt nog steeds 
dagelijks het nieuws. Een tweede wurggreep, met afschuwelijke gevolgen, heeft 
een beweging in gang gezet die de hele wereld dwingt tot nadenken over werkelijke 
gelijkheid voor iedereen. 

Ik sla de krant open en lees in een interview met hockeyer Terrance Pieters: ‘Zelfs 
in de hoofdklasse roepen tegenstanders soms: ‘dek die zwarte’ of: ‘stop die neger 
af’.’ Eén van de ontelbare voorbeelden van het grote leed dat zich al eeuwenlang 
dagelijks afspeelt …

Op onze eigen ‘postzegel’ van de wedstrijdsport is er klein, overzichtelijk leed, dat 
zonder meer gerelativeerd wordt door het grote, overweldigende leed, maar toch 
ook aandacht verdient. Ik heb het over het wedstrijdverbod. 

In Haagse kringen heeft men de curieuze overtuiging dat competities en toernooien 
de druk op het OV te hoog doen oplopen. En dus ging er tot en met augustus een 
onverbiddelijke streep door de schoonheid van de wedstrijdsport: het steen voor 
steen opbouwen van de sporter, het team, de fysieke fitheid, het technisch en tactisch 
vermogen en het zelfvertrouwen, om het dan in een wedstrijd te laten zien. 

Zonder die climax is de wedstrijdsport haar ziel en haar kompas kwijt. We willen 
geen kampioen van de training zijn, alleen werkelijke competitie haalt het beste in 
ons naar boven. Daarom scandeer ik hier, naar ik aanneem mede namens u, in alle 
bescheidenheid ‘WWW!’: Wij Willen Wedstrijden!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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