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Beste lezer van Sportgericht,
Dit vijfde nummer van 2009 zit vol met zeer uiteenlopende artikelen, genoeg 
leesvoer voor de aanstaande herfstavonden. Ik zelf trap flexibel af met het 
afsluitende artikel uit de reeks over stretching. Gerard Lenting geeft tips 
voor reizen met topsporters. Mieke Schutten en collega’s beschrijven een 
vernieuwende beslisboom bij hamstringrevalidatie, de HaReboom. Rolf 
Oostenbrink sluit zijn gedegen serie over het Underperformance-syndroom 
af met handvatten en richtlijnen voor de praktijk. Auke Klarenbeek geeft 
er een draai aan met rotatie-oefeningen. Visser en Hettinga gaan in op de 
wetenschappelijke inzichten over het ‘doseren’ van fietsvermogen bij wind 
en heuvels. Van der Ende en Sanders doen onderzoek bij zo hard mogelijk 
steppen. Verlaan en Ummels doen verslag van een bezoek naar Lough-
borough in de UK, en Anneke Palsma van de Dopingautoriteit besluit 
met een zeer informatief artikel over het gebruik van anabole  steroïden in 
Nederland en de risico’s daaraan, vooral in het bodybuilding. 
Veel leesplezier! 
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