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Beste lezer,
Ons vorige, goed ontvangen, themanummer Warming-up & Cooling down 
was een mooie opmaat naar de EK voetbal, Wimbledon en de Tour De 
France. En als slagroom op de sportzomer staan de Olympische Spelen 
nu op het punt van beginnen!
Wist u dat 5 Nederlandse dames in aanmerking kwamen voor kwalifi
catie voor de Olympische zevenkamp? Wist u dat de Nederlandse 
zwemmers hard aan hun Olympische startsnelheid hebben gewerkt met 
behulp van de SwimStartAnalyzer? Wist u dat Ryan Hall het nieuwe 
Amerikaanse looptalent voor de lange afstand is? Ik wist dat allemaal 
niet, maar dankzij deze Sportgericht ga ik nóg iets beter voorbereid 
genieten van de Spelen. Maar er is in dit nummer nog veel meer prima 
vakinformatie te vinden: zelfvertrouwen, krachttraining, schouder
klachten, schaatsen, tapering etc…
Veel leesplezier. 

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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