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Het maken van deze Sportgericht was dit keer vrij pittig. Er vielen op het
laatste moment wat artikelen weg en het was even aanpoten om het nummer compleet te krijgen. Gelukkig is het eindresultaat toch weer een heel
erg ‘lekker’ nummer geworden. Met maar liefst 14 mooie artikelen over zeer
uiteenlopende onderwerpen. Vol informatieve, prikkelende en inspirerende
vakinformatie. Het begint met een prima artikel van Pim Koolwijk over
vermoeidheid in het voetbal en gaat via krachttraining bij ouderen, naar
bootcamps, stress en dopinggebruik, ultralopen en honkbalpitchers. Met
tussendoor zelfs nog een discussie over EPO naar aanleiding van een eerder
artikel in Sportgericht van Wim Burgerhout. Daarnaast vindt u nog zes prima
artikelen. Voor u, Specialist in Beweging.
Veel leesplezier!
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