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In dit vijfde nummer van Sportgericht van dit jaar vindt u opvallend veel 
verslagen van recente bijeenkomsten. Er zijn veel meer clinics, meetings 
en lezingen dan je wellicht zou denken, maar je moet wel de krenten uit 
de pap zien te vissen. En daar worden we bij Sportgericht steeds beter in. 
De eerste twee artikelen zijn verslagen van bijeenkomsten rond het onder-
werp ‘Herstel’. Een interessant onderwerp waar waarschijnlijk nog veel 
‘trainings’winst te halen valt. Daarnaast nog een verslag over een clinic 
van  Lance Brauman, trainer van topsprinter Tyson Gay, en een van een 
 symposium over wetenschap en gehandicaptensport. Naast deze vier 
 verslagen nog acht prima en zeer diverse artikelen. Veel leesplezier.
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