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Beste lezer,
Het tweede nummer van 2009 is weer een prima Sportgericht.  Met een 
 interessante mix van wetenschappelijke onderbouwing en praktische 
 oefenstof en alles wat daar tussen zit. We beginnen, da’s logisch, met een 
heel praktisch artikel over ‘Starten’ van ex-sprinter Patrick van Balkom. 
Daarna geeft Wim Burgerhout op heldere wijze inzicht in de maximale 
 zuurstofopname,  Monique Tijsterman gaat uitgebreid in op de kruisband-
blessures in het dameshandbal en Auke Klarenbeek geeft een heel praktisch 
beeld van de core stability training bij handbaltalenten. En we vervolgen 
met nóg 6 goede artikelen over revalidatietraining, stretching, kenmerken 
van goede talentcoaches, pacing in warmte etc. 
Van zeer informatief tot zeer praktisch. 
Veel leesplezier 

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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