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Dit derde nummer van Sportgericht van 2010 is weer gevuld met interessante
en goede artikelen. Artikelen die informeren, onderbouwen en/of demon
streren. Daar gaan we:
Drie Groningse studenten en hun begeleiders beschrijven hun onderzoek
naar het effect van de geboortemaand bij hockey. Wim Burgerhout vervolgt
zijn goede serie artikelen over veroudering. Van Goeverden en Rehorst
beschrijven de ideeën en een praktische aanpak bij core stability training.
Olaf Binsch beschrijft (een deel van) van zijn zeer interessante promotie
onderzoek naar het hoe en waarom van ‘de ironische effecten’ van aanwij
zingen zoals ‘Kijk niet naar de keeper’. Patrick van Balkom levert weer een
heel praktische bijdrage over meervoudige plyometrische sprongen. Hanno
van der Loo en Hein Daanen geven inzicht in het effect van warmte op de
hartfrequentie. Nienke Assink en collega’s beschrijven in een eerste van
twee artikelen de evidentie en (sport)fysiotherapeutische aanpak bij een
‘instabiele schouder’. Wigert Thunissen verslaat een lezing van de Ameri
kaanse hordencoach Brooks Johnson. En dan volgen nog 4 prima artikelen.
Veel leesplezier.
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Koude douche tijdens de marathon. Een eenvoudige interventie
voor een betere prestatie?, Koen Levels en Ivo Tiemessen
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