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Het laatste nummer van 2013 is op meerdere manieren een ‘lekkere sprint’ 
naar de finish geworden. Ten eerste is deze Sportgericht ‘snel en soepel’ tot 
stand gekomen. Met tien mooie en soms flinke artikelen over zeer uiteen
lopende onderwerpen.
Het begint met een prima artikel van Herman IJzerman over compressie
kleding en gaat via kickboksen, hormonen en eiwitsynthese naar slaap, 
plyometrie en heat stress. En daarnaast vindt u dus nog vier prima artikelen.
Verder was het voor mij persoonlijk een ‘eind’sprint omdat dit mijn laatste 
nummer is als hoofdredacteur van Sportgericht. Ik moest het nakijken, maar 
na precies 13 jaar vind ik het een goed idee dat iemand anders dit mooie 
werk gaat doen. Wie dat is leest u in het eerste nummer van 2014…!
Ik ga zeker niet weg, want ik vind Sportgericht nog steeds superleuk. Dus 
word ik weer gewoon lid van de redactie en ga ik wat meer tijd besteden 
aan het begeleiden van auteurs en aan het zelf schrijven van artikelen. Voor 
u, Specialist in Beweging.
Veel leesplezier!

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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