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Beste lezer van Sportgericht,
Dit vierde nummer van 2009 is weer een heel goed nummer van Sportge-
richt. Met artikelen die je doen nadenken en je mening beïnvloeden. En 
‘het  koppie’ blijft het belangrijkste lichaamsdeel van een bewegingsprofes-
sional. Nadenken ging ik zeker bij het zeer interessante betoog van John 
Kiely over periodisering. Daarna sluit Wim Burgerhout zijn heldere reeks 
over de  maximale zuurstofopname af, Julia van Benschop gaat ook vooral 
 praktisch in op de aanpak van aanhechtings ontsteking aan de kniepees.  
Rolf Oostenbrink gaat verder met het tweede deel van zijn gedegen serie 
over het Underperformance-syndroom. Toine van de Goolberg geeft een 
heel praktisch beeld van de toepassing van de VIAD-test bij voetballers en 
sportpsycholoog Ruben Dekker beschrijft de achtergronden en toepassingen 
van ‘Floaten’ voor sporters. En dan hebben we nóg 7 goede artikelen over de 
USA, congressen, touwtrekken, websites etc. Genoeg stof tot nadenken over 
bewegen. Veel leesplezier!
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