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Bijzonder
Het is weer een bijzonder exemplaar geworden, dit nummer van Sport
gericht. Peter Beek begon de hete adem van Martin Truijens in zijn nek te
voelen vond eindelijk tijd om met zijn tiende deel de reeks over motorisch
leren af te ronden. We zijn hem zeer dankbaar voor de marathonklus die
hij sinds het eerste deel in februari 2011 op zich heeft genomen en die door
veel van onze lezers op grote waarde is geschat. Ook Martin schreef voor
dit nummer zijn tiende deel en heeft nog volop stof om door te gaan. Hoogwaardige informatie, rechtstreeks uit de smeltkroes van topsport en wetenschap: waar elders vind je dat? Voeg daarbij deel twee van het interview met
Charles van Commenée en een hele reeks interessante artikelen over uiteenlopende, actuele onderwerpen en ik snap dat u niet kunt wachten om met
lezen te beginnen. Veel leesplezier!
Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
Nieuwe, praktisch relevante inzichten in techniektraining. Motorisch
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Natuurlijk hardlopen. Wetenschap en praktijk over het leren
en toepassen van een andere looptechniek, Julitta Boschman,
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Gymmen kleuters beter met een gymleraar?, Antoine de Schipper,
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De effecten van range of motion interventies. Veranderingen van
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