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HOOFD- EN EINDREDACTIE

drs. Hanno van der Loo
REDACTIE

drs. Jorrit Rehorst,
drs. Germen van Heuveln

E-woord
Vlaanderen heeft jaarlijks zijn Ronde. Het openbare leven staat een dag stil
en iedereen volgt de vaak heroïsche strijd op de met kinderkopjes geplaveide hellingen. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd, dat ook een editie met het
publiek niet langs het parkoers, maar thuis voor de buis, legendarisch kan worden. Nederland heeft op onvoorspelbare momenten in de geschiedenis een sport
evenement dat de jaarlijkse Ronde van onze zuiderburen overstijgt. Iedereen
heeft het er al dagen over, dus ik ga het er niet over hebben.

ADRES

Ik had ook wel wat anders aan mijn hoofd. Zomers is het me nooit opgevallen,
maar nu trok het onvermijdelijk mijn aandacht: de achterdeur van mijn huis sluit
pas echt lekker als hij op slot zit. Ik heb het even op moeten zoeken, maar de deur
heeft een zogeheten krukbediende meerpuntssluiting. U weet wel, met zo’n klink
die je naar boven moet duwen om de sleutel om te kunnen draaien. Schijnt zeer
goede bescherming te bieden tegen inbraak, zo’n krukbediende meerpuntssluiting.
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Als we thuis zijn, zit de achterdeur vaak niet op slot. Dat is goed voor de ventilatie, want daardoor blijft er een kier bestaan tussen deur en kozijn. Maar als er
dan medio februari bij -15° een stevige oostenwind staat en een huisgenoot is
vergeten het dakraam dicht te doen, dan maak je hem gewoon mee in je eigen
huis: de Tocht der Tochten 2021!

SOCIALE MEDIA

Veel schaatsplezier gewenst en daarna lekker bij de kachel, open haard of radiator
met een warme mok anijs- of chocolademelk de nieuwe Sportgericht lezen!
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Cover (foto: Maurice Aarts): Center Thomas van der Mars (NED) zoekt positie voor de rebound
tijdens een basketbalinterland tegen Albania.
Het volgende nummer van Sportgericht (2/2021) verschijnt op 22 april 2021.
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