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Beste lezer,
Voor u ligt een dubbelnummer van Sportgericht. We hadden zoveel
mooie artikelen dat we nummer 4 & 5 maar meteen samengevoegd
hebben. En hoe! We bieden weer een grote variatie aan onderwerpen,
met een mooie mix van onderbouwende en praktisch toepasbare
artikelen. We moesten stoppen bij 80 pagina’s omdat het nietje anders
niet meer paste. 
Maar omdat wij u waar voor uw geld willen bieden stoppen we de
16 pagina’s die we nu nog ‘over’ hadden er in nummer 6 bij, dat wordt
dus wéér ’n dikke. Veel leesplezier. 

Gerard van der Poel
Hoofdredacteur Sportgericht
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