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Ik heb het gevoel dat het jaar voorbij is gevlogen. Tegelijkertijd kijk ik ook 
met plezier terug op het maken van de zes nummers van Sportgericht in 
2012. De redactie en de auteurs hebben mij vele keren van kennis voorzien 
en me weten te inspireren en prikkelen. En dat is de reden dat we dit vak-
blad maken.
Deze zesde en laatste Sportgericht van dit jaar staat weer bomvol met inte-
ressante  artikelen. Bijvoorbeeld over runners high, biologische voeding, 
excentrisch trainen van de achillespees en de invloed van de slagfrequentie 
bij schaatsen. In totaal weer twaalf mooie artikelen van deskundige auteurs. 
Voor u, specialist in beweging.
Veel leesplezier gewenst!

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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