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Voor- en nadelen van powertraining 2
Het trainen op maximaal vermogen heeft voor- en nadelen. 
In dit artikel wordt de wetenschappelijke literatuur op een 
rij gezet en worden de uitkomsten vergelijken met het trainen 
voor maximale kracht. 

Sportbonden online, online sportbonden 7
Met webbased systemen kunnen sportbonden een aantal 
processen rond competities en andere activiteiten beter en 
efficiënter organiseren. In dit artikel worden de voordelen 
van deze systemen besproken en de vermeende nadelen 
weerlegd.

Massage ter ontspanning: hoe werkt het? 12
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van massage-
technieken en hun toepassing in de sport. Hoewel sporters 
zelf aangeven een effect te ervaren zijn voor de meeste effecten 
(nog) geen wetenschappelijke bewijzen gevonden.
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