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Kennis en visie
Dit derde nummer van Sportgericht staat weer bomvol goede artikelen die
kennis en handvatten verschaffen over een grote diversiteit aan onderwerpen. Artikelen over bijvoorbeeld motorisch leren, biomechanica, bicarbonaat
en Angstgegners. In totaal in dit nummer weer twaalf mooie artikelen van
deskundige auteurs. Zeer interessant en zeer nuttig.
Kennis zonder visie is echter wel als een schot zonder doel… Je raakt
hoogstens iets bij toeval (of je moet heel veel schieten).
Maar hoe ontwikkel en formuleer je een visie? Een mooi voorbeeld uit een
wat andere ‘tak van sport’ komt van Erik Hein. In zijn artikel geeft hij een
heel aardige aanzet voor een visie op de fysieke training bij de Nederlandse
politie. Natuurlijk is die visie weer gebaseerd op (toenemende) kennis, het
ene kan immers niet zonder het andere.
Veel leesplezier gewenst!
Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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Intrinsieke risicofactoren voor het ontstaan van het patellofemorale
pijnsyndroom, Sarina van Mourik & Jorrit Rehorst
Fysieke weerbaarheid politie, Erik Hein
Boekbespreking: Sport voor allen, Germen van Heuveln
VO2max en ecologische validiteit, Jos Geijsel
Bicarbonaat effectief bij sprint(st)ers?,
Armand Bettonviel, Pim Koolwijk & Wigert Thunnissen
De Angstgegner te lijf, Patrick van der Molen & Matthijs Kruk
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