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Zomaar twee zinnen die u tegenkomt in deze Sportgericht. ‘Zien wat je wilt zien. 
Dat is de essentie voor iedere trainer.’ En: ‘Dat dwingt … om anders te kijken 
naar fysieke belasting.’ Ze staan model voor het spanningsveld waarin veel 
Specialisten in Beweging dagelijks functioneren: met een helder doel voor ogen - 
zoals betere prestaties of herstel na een blessure - aan de slag. Je niet laten afleiden 
door allerlei randzaken. En tegelijkertijd je ogen open houden voor wat er om 
je heen gebeurt, omdat daar soms iets tussen zit dat je kan helpen om je doelen 
sneller of efficiënter te bereiken.
Sportgericht heeft de ambitie een beetje te helpen bij dat rondkijken. In dit nummer 
ligt daarbij min of meer toevallig het accent op het thema blessurepreventie. Zo 
geeft Bas Van Hooren een overzicht van de literatuur over de verhouding tussen 
acute en chronische trainingsbelasting als voorspeller van het blessurerisico, 
een thema dat momenteel zeer in de belangstelling staat. Arne Jaspers en Pim 
Koolwijk haken daarbij aan met praktijkinformatie uit het profvoetbal. En ook in 
een aantal andere artikelen komt het thema blessurepreventie aan de orde.
Verder gloeit ‘Rio 2016’ in dit nummer nog een beetje na. Jacques van Rossum 
schrijft over het toeval dat de loopbaan van Michael Phelps stuurde en Berber 
van den Berg over het toeval dat Sanne Wevers probeerde te temmen, door oog te 
hebben voor zowel het verwachte, als het onverwachte. Veel leesplezier!
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