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Deze Sportgericht begint met een helder artikel van Hein Daanen dat mooi 
duidelijk maakt dat onze vakkennis en -inzichten niet vastliggen maar dat 
er sprake is van steeds weer voortschrijdend inzicht en ‘schuivende para-
digma’s’. Daanen geeft bijvoorbeeld aan dat niet vooraf ‘opwarmen’, maar 
juist ‘voorkoelen’ beter is voor een duurprestatie.
Sportgericht levert ook in dit nummer weer 12 mooie artikelen en 12 kansen 
op ‘voortschrijdend inzicht’. Met verder onderwerpen als ‘metabole schake-
laars, zeurende knieklachten en de POMS’. 
Voor u, Specialist in Beweging.
Veel leesplezier!
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