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Sportgericht vindt natuurlijk het wiel niet uit, maar is een mooi ‘tussensta-
tion’ van kennis. De auteurs in Sportgericht, allen enthousiaste vakgenoten, 
delen hun opgedane of verzamelde praktische en wetenschappelijke kennis 
met u. Je zou alle kennis die u uit ons mooie blad tot u neemt dus ‘twee-
dehands kennis’ kunnen noemen. En waar ‘echt nieuwe kennis’ nog geen 
garantie op bruikbaarheid geeft, daar heeft tweedehands kennis zich vaak al 
bewezen!
In het erg leuke artikel van Mirjam Müskens blijkt dat in de topsport het 
‘talent’ ook best wel ‘tweedehands’ mag zijn om de top te kunnen halen. 
Flink wat toppers blijken in hun jeugd andere sporten te hebben beoefend! 
Müskens verduidelijkt dat ‘deliberate planning’ en kundige begeleiding een 
grote rol spelen bij het presteren. 
Ik trek daaruit de conclusie dat het in de hele sport lastig wordt om de 
gewenste resultaten te behalen zonder kundige begeleiding. Daarom ook in 
dit nummer van Sportgericht weer 10 prima en zeer diverse artikelen om uw 
kundigheid en kennis verder te vergroten.
Veel ‘tweedehands’ leesplezier gewenst!
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