
LEZING 

Vernieuwende statistiek in de sportwetenschap 

Op vrijdagmiddag 19 mei organiseert Uitgeverij Sportgericht op Sportcentrum Olympos te 

Utrecht een lezing over vernieuwende statistiek in de sportwetenschap door prof. Will Hopkins. 

 

• Spreker 

Professor Hopkins is hoogleraar Research Design and Statistics aan het College of Sport and Exercise 

Science van de Victoria University in Melbourne, Australia. Hij is de grondlegger van de Magnitude 

Based Inferences methode en een internationaal vooraanstaand spreker en adviseur. 

 

• Doelgroep 

De lezing is relevant voor een ieder die sportwetenschappelijke kennis ontwikkelt en/of praktisch 

toepast. Het onderscheid tussen statistische significantie versus praktische en/of klinische 

relevantie neemt in de lezing een centrale plaats in. Een Sportgericht artikel uit 2015 van Bas Van 

Hooren en Albert Smit over de thematiek van deze lezing is te vinden op: 

www.sport-gericht.nl/site-sport-gericht.nl/assets/files/1247/sg_2015_4_42_48_vanhooren.pdf 

 

• Programma 

13:00 inloop in sportcafé 

13:30 aanvang lezing: ‘Magnitude Based Inferences: an introduction’ 

14:20 pauze met koffie / thee 

14:40 vervolg lezing: ‘Medal winning enhancements of performance’ 

15:30 Q&A / discussie 

16:00 einde / napraten in sportcafé 

 

De lezing zal worden gegeven in het Engels. Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar, vol = vol. 

 

• Kosten 

Uw investering (incl. 6% BTW) bedraagt: 

 

Sportgericht abonnee? inschrijving t/m 5 mei inschrijving na 5 mei 

ja € 14,75 € 19,75 

nee € 24,75 € 29,75 

 

Koffie /thee in de pauze zijn bij de prijs inbegrepen. Consumpties vooraf en na afloop kunnen in 

het sportcafé worden genuttigd en zijn voor eigen rekening. 

  



• Locatie 

Het adres van Sportcentrum Olympos is Uppsalalaan 3, 3584 CT, Utrecht. Het bevindt zich op het 

complex ‘De Uithof’. Zie voor o.a. routebeschrijving en informatie over parkeren:  

www.olympos.nl/nl-nl/overolympos/bereikbaarheid.aspx 

 

• Inschrijving 

U kunt zich op www.sport-gericht.nl/praktisch-relevant/ inschrijven voor de lezing. Wij bevestigen 

uw inschrijving per e-mail met bijgevoegde factuur. Na betaling van de factuur ontvangt u per e-

mail uw toegangsbewijs. Een print van dit toegangsbewijs dit dient u bij binnenkomst in de zaal bij 

ons in te leveren. Tonen van het bewijs op uw telefoon, tablet of computer volstaat dus niet. 

Als wij uw inschrijving niet (meer) kunnen honoreren zetten wij u op een wachtlijst. U ontvangt 

hierover uiteraard zo spoedig mogelijk bericht van ons. 

 

• Annulering en vervanging 

Annuleren van uw inschrijving is niet mogelijk, u blijft dus het volledige entreegeld aan ons 

verschuldigd. U kunt zich desgewenst wel laten vervangen door iemand anders. Geef in dat geval 

naam, e-mail en telefoonnummer van de vervanger per e-mail aan ons door. 

Uitgeverij Sportgericht behoudt ten allen tijde het recht om de lezing te annuleren en is daarbij 

niet aansprakelijk voor eventueel door deelnemers gemaakte kosten. Bij annulering worden reeds 

gedane betalingen uiteraard naar u teruggeboekt. 

 

• Organisatie 

Uitgeverij Sportgericht 

Hanno van der Loo, uitgever 

Julianastraat 73 

2771 EB  BOSKOOP 

sportgericht@xs4all.nl 

+31 (0)172-230681 (ma-vr 9:00-12:30) 

www.sport-gericht.nl 

Twitter: @Sportgericht 

Facebook: www.facebook.com/Sportgericht 

KvK nummer: 29045338 

BTW nummer: 183193751B01 


