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Beste lezer,
Het tweede nummer van Sportgericht in 2008 biedt weer veel informatie 
van hoge kwaliteit. Het Powerpanel geeft mij bijvoorbeeld veel inzicht 
in de verschillen in aanpak bij trainen van topsporters. En Ben van 
Cranenburgh geeft mij een mooi overzicht van de stand van de kennis 
op het gebied van motorisch leren. Redacteur Hanno van der Loo doet 
verslag van de vernieuwende inzichten van autoriteit prof. Tim Noakes 
over warmte en vochtinname. Ons dorstgevoel blijkt toch beter dan we 
denken! Meer drinkposten tijdens de marathon Rotterdam blijken dan 
ook geen verbetering. Verder mooie artikelen over hardlopen, doping en 
voeding. En onderzoek naar polsstokspringen en naar de aandacht voor 
winnen bij zich ontwikkelende talentvolle sporters. En om het nummer 
helemaal af te maken ook nog enkele prima verslagen van interessante 
bijeenkomsten. 

Veel leesplezier. 

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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