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1. Algemeen 
Verzorging is alleen voor selectiespelers  

• Selectie heren (1+2+3) 

• Selectie dames (1) 

• Jeugd JO13 t/m JO19 

2. Organisatie 
Sportverzorging valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het 

seniorenvoetbal. Hij legt verantwoording af aan het hoofdbestuur. Eventuele 

voetbaltechnische zaken lopen altijd via de Voetbal Technische Commissie (VTC). 

Voor de dagelijkse gang van zaken is voor de sportverzorging één 

contactpersoon aanspreekpunt. Deze heeft regelmatig contact met de 

sportverzorgers, verantwoordelijke selectievoetbal dames en heren en de 

technische jeugdcoördinator jeugdvoetbal. Minimaal twee maal per jaar is er 

overleg tussen de voorzitter van het seniorenvoetbal en de contactpersoon voor 

de dagelijkse gang van zaken. Ook financiële zaken lopen via deze weg.   

3. Benodigde bezetting 

Jeugd 
• EHBO op wedstrijddagen (ook bij wedstrijddagen door de week) 

• Alle trainingsavonden fysiotherapeut (in opleiding) of sportmasseur. Dit 

kunnen op trainingsavonden van de selectie dezelfde verzorgers zijn.  

• Vrijdagavond fysiotherapeut (in opleiding) of sportmasseur voor bepaling 
wedstrijdfit. 

• Hersteltrainers (vrijwilliger met juiste achtergrond).Veelal in overleg met de 

therapeut/sportmasseur op betreffende trainingsavond 

Senioren 
• Trainingsavonden fysiotherapeut (in opleiding) voor donderdag is een 

sportmasseur ook voldoende (ook beschikbaar voor de jeugd) 

• Vrijdagavond fysiotherapeut (in opleiding) voor bepaling wedstrijdfit. 
• Hersteltrainers (vrijwilliger met juiste achtergrond) 

• Tijdens wedstrijd  

- 1e elftal: Fysiotherapeut (voorkeur zelfde als bij trainingen) 

- 2e elftal: Vrijwilliger met juiste achtergrond (fysiotherapeut, EHBO of 
sportmassage) 

- 3e elftal: Vrijwilliger met juiste achtergrond (fysiotherapeut, EHBO of 

sportmassage) 
- 1e elftal dames: Vrijwilliger met juiste achtergrond (fysiotherapeut, EHBO of 
sportmassage)  
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Totaal benodigde capaciteit1 
• EHBO op wedstrijddagen (vrijwilligers met juiste achtergrond) 

• Fysiotherapeut(en) (in opleiding) één trainingsavond plus 1 wedstrijddag 

• Fysiotherapeut(en) of sportmasseur(s) voor 4 dagen 
• Hersteltrainers (vrijwilligers met juiste achtergrond) 

4. Verzorgingsafspraken 

Speler, trainer, verzorging 
Verzorging richting wedstrijd 

1. Eventuele behandeling op vrijdag of wedstrijddag altijd melden bij 

betreffende trainer.  
2. Altijd 1 dag van te voren afspraak maken met verzorger. 

 

Verzorging richting training 

1. Blessure opgelopen tijdens wedstrijd…? Altijd melden bij verzorger op 1e 
training na de wedstrijd. 

2. Blessure opgelopen tijdens 1e training…? Altijd afspraak maken bij verzorger 

op 2e training. 
3. Blessure opgelopen tijdens 2e training…? Zie verzorging richting wedstrijd. 

 

Verzorging op trainingsavonden 
1. Voor 16.00 uur afspraak maken met betreffende verzorger. 

2. Wedstrijdfit = Eindpartij op 2e training (geen zaalvoetbal). 

3. Zaalvoetbal pas toegestaan na wedstrijdminuten (geldt alleen voor senioren 

heren). 
4. Indien mogelijk hersteltrainingen laten plaatsvinden op kunstgras. 

 

 

 
1 Een verzorger (fysiotherapeut (in opleiding), sportmasseur of hersteltrainer) kan ingezet worden voor 
de jeugd en senioren dames en heren. In overleg met bestuur wordt een bijbehorende 
vrijwilligersvergoeding afgesproken. 
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Fysiotherapeut/sportmasseur en hersteltrainer 
Belangrijk dat er goed overleg is tussen fysiotherapeut/sportmasseur en de 

hersteltrainer. Wat is de aard van de blessure en waar moet de hersteltraining 

uit bestaan? Indien nodig vindt er een verzorgingsoverdracht plaats. Aan de 

hand van deze informatie kan hersteltrainer zelf zien hoe stand van zaken is. 

Externe behandeling (langdurige blessures) 

Voor langdurige blessures kan de fysiotherapeut de speler doorsturen naar een 

orthopeed of sportarts van TopSupport in Eindhoven. Hiervoor neemt de 

fysiotherapeut (nadat hij een verwijzing heeft geregeld bij de huisarts) contact 

op met Paul van der Weerden die verder de doorverwijzing regelt naar 

TopSupport Eindhoven. Doorverwijzing naar TopSupport is alleen mogelijk voor 

de selecties van de heren, dames en jeugd JO19 en JO17. 

Inspanningstesten 

Voor selectie heren 1 en 2 is er een mogelijkheid voor een inspanningstest.  

5. Voorbereiding (zomer- en winterstop) 

Programma zomerstop 

De selectiespelers heren, dames en jeugd bovenbouw (JO13 t/m JO19) krijgen 

een vast programma voor de zomerstop. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen heren, dames en jeugd. Het blijft eigen verantwoordelijkheid voor de 

spelers of ze dit gaan uitvoeren. 

Seizoensvoorbereiding 

Trainers krijgen handvatten (uitgangspunt Verheijen model) op papier om ze te 

helpen wat wel en wat niet te doen, als voorbereiding na de zomer- en 

winterstop.  Verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdtrainer. Belangrijk is dat de 

verzorging hierin een aandeel krijgt, om te voorkomen dat elke hoofdtrainer dit 

op een andere manier aanpakt. Voordat er gestart wordt met het spelen van 

wedstrijden (ook oefenwedstrijden) moet er minimaal 6 trainingsmomenten 

hebben plaatsgevonden. 

6. Warming-up 

Jeugd 
Training en wedstrijden 

Bij bovenbouw de Join(t)Forces 

• JO13 en JO15 de basisuitvoering 
• JO17 en JO19 de gevorderde variant. 

Het aantal herhalingen kan bij de wedstrijd net iets lager zijn. Uiteraard wordt de 

warming-up vervolgd met een specifiek gedeelte. 
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Senioren (heren en dames) 
Training en wedstrijden 

In basis Join(t)Forces de gevorderde variant 3.Startseizoen onder begeleiding 

van de verzorging.  

7. Materialen 

Verbruiksmateriaal 

De verzorgers geven aan contactpersoon verzorging door wanneer en welke 
verbruiksmaterialen nodig zijn. Contactpersoon verzorging regelt verder met 

eindverantwoordelijke verzorging (voorzitter Seniorenvoetbal) de benodigde 

verbruikersmaterialen. Deze zorgt er voor dat deze materialen worden 
aangeschaft en dat hiervoor budget geregeld is.  

 

Verzorgingsruimte 

Er moet nog bekeken worden op welke wijze de verzorgingsruimte moet worden 
aangepast en of dat er eventueel nog grotere materialen (hometrainer, 

massagebank, enzovoort) nodig zijn. Verder moet het mogelijk zijn dat dames en 

heren gescheiden kunnen worden behandeld. Dit kan door middel van 
verschillende ruimten of verschillende tijden. Zodra duidelijk is welke ruimten en 

middelen beschikbaar zijn voor verzorging kan dit verder worden uitgewerkt. Dit 

valt buiten dit plan. Eerder doorgegeven materialen kunnen wel al worden 
aangeschaft. 

8. Communicatie 

Informatiemoment trainers en spelers 

Aan het begin van het seizoen wordt met de begeleiding van de teams (trainers 

en leiders) afspraken gemaakt tussen verzorging en begeleiding door de 

verzorgers. Betreft afspraken over hoe te handelen bij (sport)blessures of andere 

medische zaken waarbij actie nodig is. 

Website 

Op de website staan de contactgegevens van de contactpersoon Verzorging en 

de sportverzorgers. Verder is er informatie te vinden over de bezetting en de 

verzorgingsafspraken.   

 

 


