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Bij het begeleiden en trainen van sporters en bij het geven van
bewegingslessen zijn er vele factoren van invloed op het ‘leerproces’, op
het ‘beter worden’. Dit nummer van Sportgericht bevat een flink aantal
goede artikelen die hier vanuit verschillende invalshoeken kennis over
verschaffen. Peter Beek zet bijvoorbeeld zijn populaire serie over de
‘wetenschap van het motorisch leren’ voort met een artikel over het ‘afleren’
van een onjuiste techniek met de ‘Old Way New Way’ methode. Martin
Truijens geeft richtlijnen voor de opzet van een begeleidingsteam rond de
sporter. Tynke Toering schrijft juist over de ‘leereigenschappen’ van die
sporter zelf: zelfregulatie. En ‘erfdrager’ en oud-bondscoach badminton
Martijn van Dooremalen deelt met ons zijn visie en zijn ruim 25-jarige
ervaring in het werken met topsporters. En dat is nog lang niet alles, want
daarnaast vindt u in dit nummer van Sportgericht nog 8 prima en zeer
diverse artikelen. Veel leesplezier gewenst!
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