
 

 

Medische begeleiding voor spelende leden VV Maasdijk 
SEIZOEN 2020-2021 

 
 

VV Maasdijk vindt het belangrijk dat er voor al onze spelende leden medische begeleiding is bij voetbal gerelateerde blessures. 
Daarom heeft Maurice van Veldhooven (Medisch Coördinator) samen met de TC een schema gemaakt om hier op de juiste manier 
invulling aan te geven. 
Voor alle selectie elftallen jeugd, selectie elftallen senioren en alle overige spelende leden zijn er vaste momenten waarbij de medische staf 
geblesseerde spelers kan begeleiden naar een spoedig herstel. Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn een aantal afspraken 
noodzakelijk. Op de avonden dat onze selectie elftallen senioren trainen is er altijd verzorging aanwezig. Op deze avonden is het voor alle 
elftallen alleen mogelijk om kleine handelingen te laten doen, zoals tapen voor de training. Behandeling van blessures voor alle elftallen zijn 
mogelijk op afspraak op dinsdag van 18.30 u-19.00u tel: 0174-513237 of 06 41827773 

 
Daarnaast is er een blessurelijn in het leven geroepen 06 41 82 77 73 
(7 dagen per week bereikbaar van 8.00u – 21.00u dus ook in het weekend). Het Centrum van AdFysio is zelfs 24u per dag bereikbaar via 
0174-513237. Hier zijn afspraken ook mogelijk op alle avonden van de week en zaterdags. 
Middels dit telefoonnummer kunnen alle leden van VV Maasdijk selectiespelers jeugd en senioren een afspraak maken voor de 
spreekuren of vragen om advies bij blessures. 
Alle leden kunnen via dit telefoonnummer een blessure melden en worden in overleg met de medische staf dan zo snel geholpen. 

 
Het is erg belangrijk dat een ieder zich houdt aan de afspraken zoals hierboven en in het schema 
vermeld. Hieronder vind je de medische begeleiding samengevat in een schema. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sportmedische Staf voor seizoen 2020-2021 
 

Medische Staf: 
Maurice van Veldhooven :           Hoofd Medisch Fysieke Zaken                       -                                               sportfysiotherapeut 
Maurice van Veldhooven : Fysiotherapeut /Manueel therapeut   fysiotherapie vv Maasdijk  fysiotherapeut 
Veronique Wubben  :           Verzorging selectie senioren                         verzorger 1e XI-tal                   sportmasseur 

 
 

NIEUW 
Blessurelijn – 06 41 82 77 73 - voor telefonisch advies bereikbaar dagelijks van 08.00u-21.00u OOK IN HET WEEKEND! 
Voor het sportspreekuur jeugd algemeen en overige XI senioren is het verplicht telefonisch aan te melden op blessurelijn zoals 
bovenstaande vermeld. 
 
AANWEZIGHEID 
Dinsdag              Maurice van Velthooven  Training Selectie + spreekuur overige XI-tallen / jeugd 
   Veronique Wubben               Verzorging Selectie / spreekuur overige XI-tallen / jeugd 
Donderdag  Veronique Wubben               Verzorging Selectie / spreekuur overige XI-tallen / jeugd 
Zaterdag  Veronique Wubben               Wedstrijd 1e XI-tal 
 
 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Maurice van Veldhooven MBA 
Medisch Coördinator 
 


