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U heeft vast al gemerkt dat dit nummer van Sportgericht iets dunner is dan 
normaal. Dit heeft te maken met wat tegenslag in het productieproces waarmee 
wij de afgelopen maanden te kampen hadden. U kunt er echter op rekenen dat 
wij de opgelopen achterstand in de komende twee nummers zullen inhalen.
Ook de redactie van Sportgericht is met ingang van dit nummer iets ‘dunner’ 
geworden. Wegens zijn drukke werkzaamheden als bondscoach bij de 
Atletiekunie heeft Wigert Thunnissen namelijk besloten om terug te treden als 
redacteur. Daar heb ik uiteraard begrip voor, maar ik betreur het ook. In de 
redactie zullen wij zijn relativerende inbreng zeker missen. Daarmee kon hij 
de academische luchtfietserij, waaraan ‘de rest’ zich zo af en toe wel eens kon 
bezondigen, een halt toeroepen en ons met beide benen op het trainingsveld 
laten landen. Wigert’s bijdragen als auteur en redacteur lagen vooral op het 
gebied van loop- en atletiektraining en ‘strength & conditioning’. Wij zullen op 
zoek moeten naar een vervanger die deze thema’s kan gaan bestrijken. Wigert, 
heel erg bedankt voor je jarenlange inzet voor Sportgericht. Het ga je goed!
Gelukkig is niet alles anders dan anders. Zoals u gewend bent is het aanbod aan 
artikelen gevarieerd. Een stuk dat ik er even uitlicht is het praktische vervolg dat 
Jos Goudsmit en Dennis Arts geven aan de reeks over motorisch leren, die in het 
vorige nummer door Peter Beek werd afgesloten. Ik zou het zeer toejuichen als 
er meer van dit soort vertaalslagen gaan volgen. Want het verschil maken op het 
sportveld, dat vinden we bij Sportgericht erg belangrijk.
Ik wens u ook bij dit nummer weer veel leesplezier!

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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