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Beste lezer,
In dit laatste nummer van 2008 wil ik hier even terugkijken op 
 Sportgericht in 2008. Zoals we in nr. 1 aankondigden hebben Hanno van 
der Loo en ondergetekende per 1 januari 2008 ook het uitgeven van 
Sportgericht op ons genomen. En dat is, afgezien van de grote hoeveel-
heid extra werk, goed bevallen. Het kan altijd beter, maar wij vinden 
dat het aardig gelukt is om dit jaar een nòg beter vakblad te maken. En 
dit wordt opgemerkt en gewaardeerd… de belangstelling voor Sport
gericht neemt toe. We kunnen echter nog wel wat abonnees gebruiken, 
dus als u Sportgericht een warm hart toedraagt, wijs uw collega’s op 
www.sport-gericht.nl voor het aanvragen van een gratis proefnummer 
of een abonnement.
Terug naar dit nummer, het laatste nummer van 2008. Ook nu weer 
48 pagina’s vol met prima vakinformatie over inspanningsfysiologie, 
trainingsleer, sportpsychologie, revalidatietraining en blessurepreventie. 
Veel leesplezier. 
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2008 was goed!


