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In dit nummer van Sportgericht lopen de onderwerpen weer sterk uiteen. 
Van bietensap naar EPO en van motorisch leren naar de biomechanica van 
de sprintstart. Maar ook van Kettlebells naar haptotherapie en van de voe-
dingsbegeleiding bij topzwemmers via neuromusculaire controle bij rug-
klachten naar het meten van explosieve kracht bij voetbalkeepers. Met tus-
sendoor ook nog twee boekbesprekingen en een lezenswaardig artikel over 
de staat van de worstelsport in Nederland. Een mooie afspiegeling van de 
vele interessante facetten van ons vakgebied. Geschreven voor u, Specialist in 
Beweging. Er zit vast en zeker weer iets voor u tussen.

Veel leesplezier gewenst!
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