
S p o r t g e r i c h t  n r.  6  /  2 0 0 9  –  j a a r g a n g  6 3  1
S p o r t g e r i c h t  2 0 0 7  n r.  3  –  j a a r g a n g  6 1  1

Beste lezer van Sportgericht,
Sinds enkele jaren verschijnt er elk jaar wel een nummer van Sportgericht 
rond één onderwerp; een themanummer. Zo was nummer 3 van 2008 geheel 
gewijd aan Warming up & Cooling down. Mooie nummers om te bewaren. Op 
de valreep van 2009 het themanummer van dit jaar: Sportinnovatie. De aan-
leiding voor dit thema was het congres ‘Sport, Wetenschap en Technologie 
‘09’ dat op 13 oktober in Eindhoven werd gehouden.
Sportinnovatie kan op zeer vele gebieden plaatsvinden. In dit nummer 
vindt u onder andere prima artikelen over ‘Beter Slapen’, ‘Slimmer trainen’, 
‘Beter data gebruiken’, en ‘Minder weerstand overwinnen’. Allemaal artike-
len geschreven door goede sprekers op dit congres. Ook het centrale thema 
op dit congres, de Nationale Sportinnovatie Agenda, komt in een goed arti-
kel aan bod. Daarnaast brengen redactie en medewerkers van Sportgericht 
verslag uit van de andere lezingen en workshops, die óók zeker de moeite 
waard waren. 
Alvast een innovatief 2010 gewenst! En veel leesplezier.
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