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Deze Sportgericht begint met een uniek en zeer helder interview van Martin 
Truijens met meervoudig Olympisch kampioenen Ranomi Kromowidjojo 
en Pieter van den Hoogenband en hun trainer/coach Jacco Verhaeren. Hun 
manier van werken focust heel sterk op de taak en het proces, niet op het 
resultaat. Zeer de moeite van het lezen waard. Net als de andere elf artikelen 
in dit nummer, waarin weer een mooie diversiteit aan onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld ‘de biochemische routekaart’ en ‘geautomatiseerde videoanaly-
se’. Plus tussendoor nog twee symposiumverslagen en een boekbespreking.
Ook dit nummer van Sportgericht kende weer een proces van meerdere 
maanden van schrijven, vragen stellen, bewerken, etc. Het resultaat is een 
mooi nummer vol vakinformatie. Voor u, Specialist in Beweging.

Veel leesplezier gewenst!
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Hoofdredacteur Sportgericht
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