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Beste lezer,

Sportgericht is per 1 januari 2008 geheel anders doch precies hetzelfde!   

Omdat wij vinden dat zo’n leuk blad als Sportgericht moet blijven bestaan, 

 hebben redacteuren Hanno van der Loo en Gerard van der Poel de sprong 

 genomen en het uitgeven van dit mooie vakblad overgenomen van Dick Mol, 

die van zijn welverdiende pensioen is gaan genieten. 

Wat merkt u van deze verandering? Inhoudelijk niets, we proberen gewoon elk 

nummer weer een heel goed vakblad te maken, zoals we al jaren doen! Ook dit 

nummer is dat weer gelukt: voetbaltrainer Foppe de Haan, het derde en laat-

ste artikel over melkzuur, trainen op blote voeten, een prima nieuwe rubriek 

 Powerpanel over fysieke training, Anja van Geel over voeding, Ton Leenders 

over krachttraining, Ben van Cranenburgh over motorisch leren etc.

Verder hebben we ook hard gewerkt aan een website: www.sport-gericht.nl.  

Die is handig als u collega’s of anderen wilt wijzen op ons mooie blad.

Veel leesplezier. 

Gerard van der Poel, hoofdredacteur Sportgericht
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