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Het was dan wel niet altijd mooi weer, maar qua sport was het een top
zomer! EK voetbal, Tour de France, Wimbledon en als slagroom op de taart 
hele mooie Olympische Spelen. 
Naast veel mooie sportmomenten viel het me op, dat ook in de media steeds 
duidelijker wordt aangegeven dat echte topsport niet meer kan zonder bege
leiding met veel kennis en kunde, dus niet zonder specialisten in beweging.
Op welk gebied en op welk niveau u ook actief bent, dit nummer van 
Sportgericht staat weer vol met artikelen die u kunnen inspireren, prikkelen 
en voorzien van kennis. Over bijvoorbeeld topzwemmen en wetenschap, 
motorisch leren, vermogensmetingen op de fiets, het nut van de Olympische 
Spelen, roeien en betaalanine. In totaal weer elf mooie artikelen van des
kundige auteurs. Geschreven voor u, specialist in beweging.
Veel leesplezier gewenst!
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