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In Sportgericht staan vaak artikelen op het snijvlak van sport en weten-
schap. Artikelen die je laten nadenken over het hoe, wanneer en vooral 
het waarom van ons handelen in de praktijk. Toch merk ik regelmatig dat 
de afstand tussen de praktijk en de wetenschap nog erg groot kan zijn. 
En dat de grote hoeveelheid kennis die reeds bestaat in slechts kleine 
stapjes de praktijk bereikt.  
In dit nummer van Sportgericht komt die moeizame relatie tussen weten-
schap en sport op meerdere plaatsen aan bod. Bijvoorbeeld in interviews 
met twee toptrainers met een wetenschappelijke achtergrond, Martin 
Truijens en Theo Pickles. Zwemtrainer en kersverse doctor in de bewe-
gingswetenschappen Martin Truijens zal in de loop van dit jaar trou-
wens deel gaan uitmaken van de redactie van Sportgericht. Omdat hij er, 
net als de auteurs en redactie van Sportgericht, op uit is om dit gat tussen 
wetenschap en praktijk kleiner te maken. 
Daarom ook in dit nummer van Sportgericht weer 12 prima en zeer 
diverse artikelen. 
Veel leesplezier gewenst!
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