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We beginnen het jaar 2016 feestelijk! Sportgericht viert dit jaar een mooi lustrum: de 
70e jaargang. Een uitgebreide viering leek ons wat overdreven, maar we liepen al 
wel een tijdje rond met het idee om eens iets extra’s te doen voor onze abonnees. 
Toen onze trouwe medewerker Jacques van Rossum mij attent maakte op een 
interessante documentaire en enkele partners (de Hogeschool van Amsterdam 
en de VvBN) bereid bleken mee te doen, was het ei snel gelegd: op 17 maart a.s. 
organiseren we het symposium ‘Kopzorgen’, over hersenschade in de sport. 
Als Sportgericht-abonnee kunt u geheel gratis aan dit symposium deelnemen. We 
hebben een mooi inhoudelijk programma, maar het is tevens een goede gelegenheid 
om elkaar als Sportgericht-gemeenschap (redactie, auteurs, lezers) eens te ontmoeten. 
Informatie en ontmoeting, daar gaat het ons om. U moet er echter wel snel bij zijn, 
want als u dit stukje leest is de aanmelding al even geopend. Het aantal plaatsen is 
beperkt en vol = vol. Zie voor meer informatie de aankondiging op de achterzijde 
van dit nummer, onze website en onze Facebookpagina.
Over de inhoud van dit nummer kan ik kort zijn: het zit weer bomvol met 
afwisselende en stuk voor stuk gedegen artikelen. Voor u, Specialist in Beweging.
Zien we elkaar op 17 maart in Amsterdam? Ik kijk ernaar uit!

Hanno van der Loo
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