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Deze tweede Sportgericht van 2010 biedt weer een grote diversiteit aan 
 interessante en goede artikelen. Artikelen waarvan we hopen dat ze u in 
‘beweging’ kunnen zetten, die informeren en stimuleren.  
Wim Burgerhout begint aan een goede serie artikelen over veroudering. 
Henk Kraaijenhof schrijft ouderwets prikkelend over ‘nieuwe’ trainings-
concepten. Joost Pluijms en collega’s onderzochten het kijkgedrag van 
 hockeykeepers bij de strafcorner. Auke Klarenbeek levert een heel praktische 
bijdrage over rotatie-oefenstof met medicinballen. Guus Gilsing en Jorrit 
Rehorst beschrijven de (trainings)aanpak na een voorste kruisband recon-
structie bij een voetballer. Wigert Thunnissen interviewt Scott Dickinson, de 
nieuwe ‘hoofdtrainer’ van de afdeling fysieke training van NOC*NSF. Bart 
Coumans doet verslag van een recent symposium over eetproblemen in de 
sport. Bob Kaper gaat in op de biomechanica van de afzet bij schaatsen. 
Doris van der Laan en Han Inklaar deden onderzoek naar het gebruik van 
pijnstillers en ontstekingsremmers in het Nederlandse betaald voetbal. En 
daarna volgen er nog 4 interessante en afwisselende artikelen!  
Veel leesplezier.
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