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Dit voorwoord ziet kort voor pakjesavond het licht. In deze Sinterklaastijd vliegen 
de hoofdletters (van chocola, banket en marsepein) je om de oren. Tegelijkertijd valt 
het me op, dat het gebruik van hoofdletters (en interpunctie) in onze maatschappij 
steeds minder vanzelfsprekend aan het worden is. E-mails worden soms volledig 
in kleine letters geschreven en bij het invullen van formulieren schrijven velen zelfs 
hun eigen naam zonder hoofdletter. Naar verluidt hebben we deze shift in ons 
schrijfgedrag te danken aan de onhandige SHIFT knop op onze smartphone. Gemak 
dient nu eenmaal de mens.
Tegen deze trend in schrijven we in dit nummer het woord Afscheid met een 
hoofdletter. We staan namelijk stil bij het vertrek van uitgever en voormalig 
hoofdredacteur Gerard van der Poel. Een uitgebreid Adieu kunt u lezen in het eerste 
artikel van dit nummer, maar ook op deze plaats is een Dankwoord op zijn plaats. 
Gerard, mede namens de redactie en de lezers enorm veel dank voor je jarenlange 
Inzet, Collegialiteit, Gezelligheid, Deskundigheid en Vakmanschap op diverse 
terreinen. Het ga je goed!
We luiden 2014 uit met een EXTRA DIK nummer van ons Vakblad voor Specialisten 
in Beweging. U hoeft zich tijdens de kerstdagen dus niet te vervelen. Ik wens u een 
mooie sportwinter en een goede jaarwisseling toe!
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