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Beste lezer,
Het eerste nummer van 2009 brengt weer een mix met prima artikelen 
over uiteenlopende onderwerpen, zoals u van Sportgericht gewend 
bent. Over de bouw en functie van de hamstrings, de behandeling van 
schaafwonden, over kniebuigen, stretching,  revalidatietraining, sport en 
morele ontwikkeling etc…
Met veel enthousiasme en tegen alle doemdenken in denk ik dat het 
met Sportgericht een héél mooi jaar gaat worden. De redactie is goed op 
stoom, we gaan dit jaar mooie nummers maken. Dit eerste nummer is 
daar een goed voorbeeld van!
Het begint al met het artikel van Frans Bosch met zijn interessante 
ideeën over de functie van de hamstrings. Wigert Thunnissen geeft het 
startschot voor een nieuwe serie: De Oefening Uitgediept.  De naam zegt 
het al, daarin wordt een oefening met enkele variaties beschreven en 
geïllustreerd. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het vervolgartikel over 
Stretching. Informatief en bondig geschreven, daar houd ik wel van.
Veel leesplezier. 

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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