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In deze digitale tijden raken ze een klein beetje uit de mode, maar spreekwoordelijk
wordt er in de sport nog steeds volop gebruik van gemaakt. In de series als een
pijl uit een boog vertrekken en ondanks rustig uitbollen in de laatste meters
een tijd neerzetten waar de concurrentie zenuwachtig van wordt. Direct na het
eerste fluitsignaal een flitsende aanval op de mat leggen, liefst afgerond met een
schitterend doelpunt. Gelijk even laten zien wie je bent. Je visitekaartje afgeven!
Dit nummer is ons visitekaartje. Als individuele lezer merkt u er mogelijk niets
van en is dit gewoon weer een lekker nieuw nummer van uw vakblad. Maar deze
editie van Sportgericht verschijnt in een ongewoon grote oplage van maar liefst 6000
stuks! Wij willen ons namelijk graag laten zien (en, toegegeven, graag ook een beetje
indruk maken) tijdens een aantal evenementen voor Specialisten in Beweging die
de komende maanden zullen plaatsvinden. Dus afstudeerders Sportkunde, master
studenten Sportfysiotherapie, deelnemers aan de Dag van de Trainer, het Nationaal
Coach Congres, de symposia ‘Sportblessurepreventie’ en ‘Moving into the Future’,
de Carrièredag Bewegingswetenschappen en de Dag van het Sportonderzoek, mocht
u Sportgericht nog niet kennen, dan hopen wij daar met dit gevarieerde nummer
verandering in te brengen. Als u zich in de komende maanden abonneert op ons
mooie vakblad kunt u profiteren van onze ‘8 voor 6’ aanbieding of één van de andere
mooie opties. Ga naar onze website www.sportgericht.nl voor meer informatie.
Bent u al geabonneerd en ontvangt u dit nummer dubbel? Dan helpt u ons enorm
als u ons visitekaartje doorgeeft aan iemand in uw omgeving die er interesse in zou
kunnen hebben. Veel leesplezier gewenst!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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