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Beste lezer,
Voor u ligt weer een mooi nummer van Sportgericht. De ontwikkeling
van sporttalent wordt in meerdere artikelen van verschillende kanten
bezien. Het ‘hot topic’ core stability training wordt bekeken op onderbouwing, gevolgd door onze ‘normale’ Sportgericht-mix van goede
artikelen gericht op de praktische toepassing, tools, onderbouwing en
achtergronden van bewegen in verschillende situaties en met verschillende doelen. Zoals gezegd een mooi nummer, maar wel een nummer
dat, door een opstapeling van technische en personele problemen, een
zware en vooral langdurige bevalling kende. Laat en goed dus!
Veel leesplezier.
Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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Coverfoto Peter-Jan van Es
In de vorige Sportgericht waren de foto’s bij het artikel ‘Evalueren in de gymzaal’
van Hans Dijkhoff.
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