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Ons gedrag is vaak (terecht) gericht op de korte termijn, op nu, vandaag en
hoogstens morgen. Want er moet nu of hoogstens straks worden getraind,
lesgegeven, gewerkt of gegeten etc. etc.. En dat moet liefst af, zodat we
daarna of morgen weer aan het volgende kunnen beginnen. Snel en e fficiënt,
dat is het credo.
In zijn artikel over ‘Herstellen of adapteren’ zet Hanno van der Loo helder
uiteen dat de huidige tendens om het herstel na een training te proberen
te versnellen met allerlei maatregelen (om dan sneller aan de volgende
training te kunnen beginnen) waarschijnlijk te veel korte termijn denken is.
Nieuwsgierig geworden? Begin snel op pagina 12 …
Sportgericht is zelf van de langere termijn. Dit jaar is het 65e jaar dat we verschijnen. Een mijlpaal en een prestatie. Maar we hebben geen pensioenplannen, zeker niet. Geïnspireerd door de 65e jaargang zullen we dit jaar wel een
themanummer over ‘veroudering’ laten verschijnen. In dit nummer vindt u
13 prima en zeer diverse artikelen. Veel leesplezier.
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