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Stellingen
behorende bij het proefschrift:
Monitoring endurance athletes
A multidisciplinary approach
Ruby Otter

1. De stress die een sporter ervaart buiten de trainingen om is een belangrijke
indicator voor de prestaties van een sporter (dit proefschrift)
2. Herstel tussen trainingen is even belangrijk voor de prestatie als de training
zelf (dit proefschrift)
3. Prestaties kunnen negatief beïnvloed worden door een ingrijpende
gebeurtenis in het persoonlijke leven van sporters (dit proefschrift)
4. Verandering in belasting en herstel heeft pas na een aantal weken zijn
weerslag op zowel prestaties als de kans op blessures (dit proefschrift)
5. Roeiers hoeven zich niet maximaal in te spannen voor een valide en
betrouwbare test (dit proefschrift)
6. Ieder individu is anders, dus statistiek gebruiken die alleen rekening houdt
met gemiddelden van groepen is niet voldoende (dit proefschrift)
7. Samenwerking tussen sporters, coaches en wetenschappers is essentieel
voor kennis in de praktijk
8. Je hebt de vrijheid om bij iedere mening elke nuance aan te brengen
(Stichting vrienden van Loesje)
9. We weten niet wat voor alles en iedereen goed is, ook al doen we meestal
of we dit wel weten (Cheri Huber)
10. Perfect is the enemy of done (James Coyne)

