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In de praktijk doe ik. Maar bij het begeleiden van bewegen handel ik, bewust
of onbewust, vaak wel op basis van mijn ideeën, aannames en theorieën
over de (bewegende) mens. Dit nummer van Sportgericht drukt mijn neus
weer eens op de complexiteit van elk individu. Vooral de artikelen van
Wouter van Ginneken en collega’s over ActionType en van Martin Truijens
over zijn begeleiding van topzwemmers maken mij – elk op een andere
manier – weer duidelijk, dat mensen/sporters individueel zeer verschillen en
moeilijk in voor iedereen geldende theorieën en methoden te vangen zijn.
In dit nummer van Sportgericht vindt u nog negen andere artikelen die u
kunnen inspireren, prikkelen en voorzien van kennis. Over bijvoorbeeld
EPO, arbeid-rust binnen HI-IT, de wide stance squat bij liesklachten,
kijkgedrag van docenten, de weekindeling bij explosieve sporten.
In totaal weer elf mooie artikelen van deskundige auteurs. Geschreven
voor u, S
 pecialist in Beweging. Veel leesplezier gewenst!
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