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Beste lezer,
Het derde nummer van 2009 staat weer vol met een interessante mix van 
wetenschappelijke onderbouwing en praktische oefenstof en alles wat daar 
tussen zit. Weer een leuk en goed nummer. 
Wim Burgerhout vervolgt zijn heldere artikelserie over de maximale zuur
stofopname. Rudi Diels, 16 jaar lang trainer van de Belgische sprintster Kim 
Gevaert, wordt geïnterviewd. Patrick van Balkom gaat in op de oefening 
‘voorslaan’, Rolf Oostenbrink begint aan een gedegen serie artikelen over 
het underperformance syndroom. Daarna gaat Mirjam Muskens in op 
de invloed van de ramadan op de sportprestaties. Even na de minisport 
 Röhnradturnen gaan Eveliene Bulle en medeauteurs van de Universiteit 
Groningen in op het gebruik van de Ervaren Mate van Inspanning bij 
voetbal. En dan hebben we nóg 5 andere goede artikelen over revalidatie
training, krachttraining, running therapie etc. 
Veel leesplezier!
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