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De inhoud van een blad als Sportgericht laat zich niet altijd volledig plannen. Uiter-
aard houden we onze ogen steeds open voor nieuwe onderwerpen en proberen we 
in ieder nummer een mooie mix van thema’s te krijgen. Maar dat bleek soms wel 
eens lastig in (de nasleep van) een coronapandemie, die auteurs soms dwong om 
op een laat moment prioriteit te geven aan andere zaken dan het afronden van hun 
artikel. Van afstel was gelukkig nauwelijks sprake, maar van uitstel regelmatig. Als 
hoofdredacteur heeft het me wel een paar extra grijze haren bezorgd. 

Mede als gevolg van dit alles hebben we in dit nummer bij toeval te maken met 
een clustertje van maar liefst vier artikelen over blessures en blessurepreventie. 
Als ik dit van tevoren had geweten, dan hadden we er misschien wel een compleet 
themanummer van kunnen maken. Maar ja, dat hadden we dan weer moeten gaan 
plannen, enzovoorts. Het thema wordt overigens wel vanuit vier totaal verschillen-
de invalshoeken behandeld, vrijwel zonder overlap. 

Uiteraard hebben we daarnaast weer een mooi palet aan andere onderwerpen, met 
het artikel over het trainingsdocument van schaatsfenomeen Nils van der Poel als 
grote blikvanger. Grensverleggend en vernieuwend, of toch vooral een individuele 
maatwerkoplossing? Vier experts laten er hun licht over schijnen. Overigens kunt 
u in dit stuk van Jurgen van Teeffelen ook lezen wat Van der Poel zoal deed om, 
ondanks zijn ongekend zware trainingsschema, blessures te voorkomen. Meest in 
het oog springend: door de week heel hard werken, maar daarna het weekend vrij. 
Daar ben ik nu ook wel aan toe.

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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