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De expliciete onderbouwing
In de praktijk van de sport, het bewegen en de revalidatie gebruiken we
dagelijks allerlei methoden, handvaten en richtlijnen. De ene keer gaat dat
heel expliciet. De andere keer maken we keuzes ‘blijkbaar’ zonder na te
hoeven denken en zonder handvat of richtlijn. Dan gaat het impliciet en bij
navraag krijg je verklaringen als: ‘op ervaring’ of ‘op intuïtie’. Peter Beek
schrijft in dit nummer weer een zeer interessant artikel over expliciet en
impliciet leren.
‘Trainingszones op basis van hartfrequentie’ is een in de praktijk zeer veel
gebruikt ‘expliciet’ handvat. Een concept waarbij ik me al heel lang afvraag
wat de exacte onderbouwing ervan is. In een zeer interessant eerste artikel
maakt Albert Smit in ieder geval al duidelijk dat er veel verschillen zitten in
de ideeën en definities van de ‘grondleggers’ van de diverse varianten van
dit concept. Ik ben nu al benieuwd naar zijn vervolgartikel.
De andere 10 artikelen in dit nummer bieden weer prima expliciete achtergronden, theorieën, methoden en handvaten voor specialisten in beweging.
Veel leesplezier.
Gerard van der Poel
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