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Dit eerste nummer van 2010 begint het jaar met afwisselende en interessante 
artikelen. Henk Kraayenhof geeft, naar aanleiding van een eerder artikel in 
Sportgericht, zijn heldere visie op Periodisering. De relatie tussen prestaties 
op jonge leeftijd en de kans op het bereiken van de top in tennis is bestu-
deerd door wetenschappers van de VU Brussel. Marsha Westerhof en Jorrit 
Rehorst beschrijven de (trainings)aanpak bij pijn na een meniscusoperatie, 
beslisboom voor hamstringrevalidatie, de HaReboom. Patrick van Balkom 
diept plyometrische sprongen uit. Het op Papendal geïnstalleerde FAST-
systeem meet nauwkeurig krachten en snelheden bij starten en sprinten, 
Wigert Thunnissen geeft toelichting. Albert Smit geeft een handleiding voor 
het ‘in het veld’ meten van de aerodynamica van een wielrenner. En zoals 
beloofd in het vorige themanummer nog een ‘restje innovatie’, Frans Nauta 
beschrijft de weg naar de Olympische Spelen in Nederland. En dan volgen 
er nog 6 interessante en afwisselende artikelen! Veel leesplezier.
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