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Alstublieft! Weer een bomvol nummer van Sportgericht, met onder meer twee 
clustertjes: één over de sRPE-methode voor het monitoren van trainingsbelasting en 
één over voorste kruisbandblessures, waarin zowel preventie als neuromusculaire 
revalidatietraining aan de orde komen. Je zou dus van een ‘clusterbommetje’ kunnen 
spreken, dat wij overigens met veel plezier bij u op de deurmat gooien. In de hoop 
dat de informatie zich in alle richtingen door ons werkveld zal verspreiden.
Kijkend naar de onderstaande inhoudsopgave durf ik gerust van een zeer 
afwisselend nummer te spreken. Met bijvoorbeeld een bondscoach die nieuwe 
inzichten kreeg door tijdens het belangrijkste toernooi van het jaar thuis op de 
bank te gaan zitten, een biomechanicus die het vermeende voordeel van zware 
wielrenners (en andere sporters) tijdens een afdaling nuanceert en een discussie 
tussen twee internationale kopstukken over de voor- en nadelen van het LCHF-dieet 
voor sporters. Iedere Specialist in Beweging komt in dit nummer zeker aan zijn 
trekken.
We introduceren ook een nieuwe rubriek: Apenkooien. De redactie is benieuwd wat 
u ervan vindt. Overigens geldt dat voor alle artikelen die we plaatsen. Laat het ons 
gerust weten via e-mail, Facebook of Twitter. Of persoonlijk, als we elkaar een keer 
tegenkomen op een congres of bijscholing, of ‘gewoon’ langs de lijn bij een wedstrijd. 
Veel leesplezier!
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