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Voorwoord Jeugd/Sport Verzorgingsplan 

 
 
In ons blad sportmassage heb ik in de laatste edities verschillende hoofdartikels gelezen over 
sportmasseurs die door hun inzet en inbreng wat extra meerwaarde aan de inbreng 
sportmasseur geven en aan onze naam gezien de naaste toekomst. 
Misschien kan ik hier ook wat in betekenen, door mijn inbreng van mijn persoonlijke 
ervaringen en mijn geschreven Algemeen en Jeugdverzorgingsplan voor voetbalverenigingen. 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Tonny van Lieshout en ik ben 58 jaar. 
Mijn vakopleidingen heb ik gevolgd in het schildersvak met als afsluiting de ondernemers 
opleiding  
Hierin heb ik 20 jaar met plezier gewerkt, waarbij ik na een ongeval beland ben bij Securitas 
Alert Services waar ik op de Facilitaire afdeling werkzaam ben als meewerkende 
Faciliteitleidinggevende. 
 
Zelf was ik in mijn jeugd actief leider binnen de Scouting en Jong Nederland. Ook heb ik 
altijd gevoetbald en ben ik jeugdtrainer geweest, als nevensporten en hobby’s deed ik aan 
skiën en een beetje tennis. 
Verder heb ik jaren in de organisatie gezeten van de wandelavondvierdaagse in Mierlo en heb 
ik in Deurne een Recreanten volleybalcompetitie opgezet met 36 teams die nu nog actief is. 
Dus zoals je ziet een sportieve die bezig is met sport en gezondheid. 
 
Mijn ervaringen: 
De interesse voor de sportverzorging is 14 jaar geleden opgewekt door onze 
sportfysiotherapeut van de club, Paul van de Weerden, die mij 2 jaar lang opgeleid en 
persoonlijk begeleid heeft voor de selectie van de vereniging. Daar heb ik drie seizoenen als 
verzorger van het 1ste elftal gewerkt. 
Ook ben ik actief jeugdtrainer bij onze vereniging geweest. Ik ben begonnen bij de D4, 
vandaar naar de selectie elftallen, de C2 en de A2. Verder heb ik 6 jaar een gehandicapte team 
getraind en begeleid op epileptische Centrum Kempenhaege in Heeze. 
Ook ben ik nog actief bij de verzorging van de wandelaars tijdens de 80 km Kennedymars in 
Someren. 
 
Ik heb 10 jaar geleden in combinatie met mijn trainerschap de totale jeugdverzorging op me 
genomen. Omdat ik hier met de opgedane ervaringen als jeugdtrainer verbeteringen kan 
aanbrengen in de begeleiding op trainingen van de teams en de individuele begeleiding van 
spelers. Om zo tot een preventief blessurebeleid te komen. 
Ik kwam er tijdens mijn trainingen achter dat een aantal spelers verkeerd lopen en bewegen 
waardoor ze een achterstand opliepen op hun teamgenoten, zowel in snelheid en ook met de 
techniek. Men kon moeilijk een bal aannemen, een bal bij zich houden tijdens het dribbelen, 
de traptechniek was niet goed, behendigheidsoefeningen liepen niet enz, dus geen goede 
motoriek. 
 
Ook bij de sportverzorging ging ik op die punten letten, waarbij ik na verloop van tijd er 
achterkwam dat er een verband was tussen de blessures en de motoriek van bewegen van veel 
spelers. 
Dit kwam tot uiting nadat ik wat testjes gedaan had en ze wat oefeningen liet doen. 
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Ik ging deze spelers individueel trainen en oefeningen laten doen waardoor hun looptechniek 
en motoriek verbeterde waardoor ze een betere techniek kregen met de bal maar vooral ook 
conditie. 
Ook leerde ik ze hoe belangrijk een warming-up en een coolingdown voor/na een training en 
wedstrijd is, want de fitheid en lichamelijke gesteldheid laat bij vele te wensen over. 
 
Ook concludeerde ik dat dit hele preventie verhaal draait om de top 3 onderdelen die van 
cruciale belang zijn om gezond en veilig te kunnen sporten, namelijk de drie C onderdelen in 
deze volgorde: 
Conditie – Concentratie – Coördinatie. 
 
Waarom deze volgorde, Zonder Conditie geen Concentratie waardoor geen Coördinatie. 
Door een goede Conditie op te bouwen verhoogt men ook langdurig de Concentratie 
waardoor men steeds een goede Coördinatie vasthoud en waardoor de kwaliteit van het spel 
verbeterd wordt en belangrijk vooral de blessures minder worden voor zichzelf en anderen. 
In teams en spelers die ik begeleide had men weinig of geen blessures meer. Ook constateerde 
ik dat bij de spelers die overgingen en/of over waren gegaan naar de senioren elftallen dat ook 
hier minder of geen blessure gevoeligheid was. 
 
 
 
Daarom is het aan te bevelen, dat men de juiste sport kiest aangepast aan het kunnen van het 
kind. 
Het voegtijdig herkennen van houdings- en bewegingsafwijkingen. 
Een die na regelmatige belastingen klaagt over pijn, moet serieus worden onderzocht en 
begeleid. 
De trainingen en belastingen moeten aangepast worden aan de ontwikkelingsfase en leeftijd. 
Ook is een planmatige en methodische opbouw van de trainingen van belang.(vooral 
warming-up) 
Verder is een veelzijdige en afwisselende bewegingstraining belangrijk. 
Probeer asymmetrische belastingen te vermijden. 
Zeker niet te verwaarlozen de keuze van kleding en schoeisel en de leefwijze als voeding, 
drankgebruik en roken. 
 
Daarom ben ik 4 jaar geleden mijn diploma voor sportmasseur gaan halen waarna ik daarnaast 
met succes een parttime sportmassagepraktijk Socra begonnen ben. 
Van uit deze ervaringen als Sportverzorger/sportmasseur en jeugdtrainer heb ik dit Algemeen 
en Jeugdsport Verzorgingsplan geschreven. 
Vanwaar uit ik mijn ervaringen verantwoord en geloofwaardig kan overbrengen aan de 
technische staf en trainers mede ook aan de spelers waar het tenslotte ook om draait. 
Ook heb ik veel geleerd en persoonlijke ervaring opgedaan na een auto-ongeval in het 
verleden en de revalidatie hiervan en het recente sportongeval, met hier ook de behandeling 
en de nog gaande revalidatie hiervan, dit is een bijzondere niemand te wensen persoonlijke 
praktijkervaring die in de praktijk voor mij een grote waarde heeft en voor andere. 
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Hoofdpunten uit het Algemeen jeugdsport verzorgplan. 
Het algemeen Jeugdsport verzorgplan is geschreven van uit een preventief oogpunt. 
De 2 hoofdpunten zijn: 
1. Hoe voorkom ik blessures 
2. Wat te doen bij blessures 
 
Er staat in beschreven te weten de taken en verantwoordelijkheden hierin van: 
1. De vereniging/bestuur 
2. De hoofdtrainers/trainers en coaches 
3. Het verzorg medische team Fysiotherapeut sportmasseur en verzorgers 
4. De sporter zelf 
 
Het schema jeugd verzorgingplan hoe en wie de preventieve begeleiding sporters 
uitvoert. 
 
De meest voorkomende vragen waar een sporter mee te maken krijgt als hij kiest voor 
een sport/vereniging. 
1. Hoe is de inhoud en werkwijze van de club 
2. Waarom en wat moet ik allemaal tekenen 
3. Is mijn kind medisch geschikt voor het voetballen 
4. Hoe zit het met de verzekering? Wat te doen bij een sportongeval 
5. Wat moet er in een voetbaltas zitten 
6. Is het douchen verplicht 
7. Mag hij buiten het voetbal ook andere sporten beoefenen 
8. Er is iets mis, maar ik weet niet wat het is9.  
9. Wat is een jeugdcoördinator 
Een checklist blessurepreventie. Deze vragenlijst is een hulpmiddel om zelf te bepalen of 
het zinvol is om een arts te raadplegen voor een aanvullend onderzoek. Verder om te bepalen 
of je geschikt bent om met bepaalde gezondheidsklachten deze sport op verantwoorde wijze te 
kunnen beoefenen en zodat de vereniging hiermee ook verantwoord mee kan omgaan. 
 
Een status en een testenkaart voor de sporter met hierin zonder afbreuk te doen op zijn 
privacy: 
1. Zijn sportverleden 
2. Blessure verleden en gevoeligheid hiervoor 
3. Informatie zoals welke verzekering, huisarts (op lidmaatschapskaart vereniging) 
4. Gegevens lichamelijke gesteldheid die voor hem voor het veilig sporten van belang zijn 
5. Testen en resultaten van sporter 
 
De trainbaarheid in de verschillende levensfasen met hierin: 
1. Aanbevelingen blessurepreventie 
2. Praktische tips blessurepreventie 
3. Per levensfase de:  psychische kenmerken 
                                  fysieke kenmerken 
            trainingsdoelstellingen 
                                  accenten training 
                                  te behandelen thema’s 
                                  coachen 
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De taken hoofdtrainer met verzorg/medisch team: 
1. Goede opbouw,planning en periodisering van de trainingen 
2. Functieonderzoek 
3. Fitheids/veldtests 
4. Sportmotorische tests 
5. Blessurepreventie 
6. Herstelbegeleiding sportblessure 
7. Verzorging/massage 
 
De taak van de sportbeoefenaar: 
Die legt zichzelf vrijwillig gedragsregels en verantwoordingen op. 
Heeft inzicht in de training, kennis van trainingsprincipes en het voelen hoe het lichaam 
reageert op de belasting. 
Van zijn verantwoordelijkheden die de sportman hierin zelf moet nemen. 
 
De oorzaken van blessures:onvoldoende conditie  
                                               onvoldoende concentratie 
                                               onvoldoende coördinatie 
              hierdoor onvoldoende techniek     
              foutieve training/overtraining geen warming-up 
              slecht trainingsveld/wedstrijdveld 
                                               ongeschikt spelmateriaal 
              ongunstige klimatologische omstandigheden 
              onvoldoende kleding,schoeisel en beschermende hulpmiddelen 
              slechte begeleiding de medespeler en de tegenstander 
              voeding, gebruik van dopingmiddelen, alcohol en roken 
              niet opvolgen veiligheidsregels 
              ziekte 
                                               onvoldoende aandacht en nabehandeling sportblessure 
                                              
Voorkoming van blessures met hierin: 
1. De warming-up 
2. De cooling down 
3. Voeding en gezondheidsregels 
4. Aandacht en behandeling  
5. Begeleiding sportblessures  
 
Doel van de sportmassage, de behandeling en wat kan en niet kan bij sportmassage. 
Samengevat de taak van verzorg/medisch team: 
1. Normalisering : verbetering zwakke schakels opheffen disbalans geven aangepaste  
    oefeningen 
2. Herstelbevordering: goede begeleiding training, oefeningen, voedingsvormen en  
    leefgewoonte 
3. Het verminderen van risico s door het geven van preventieve maatregelen 
4. Het snel herkennen en verwijzen van blessures 
5. Voorlichting,opvoeding en advisering 
6. Functieonderzoek met hierna het bijhouden gegevens en te nemen maatregelen 
7. Beheer en verzorging van materiaalorganisatie 
8. Mentale verzorging de klankbordfunctie 



 
                    Jeugd / Sportverzorgingsplan                                                                     blz. 7 
                    Sportmasseur Tonny van Lieshout·                                                www.socra.nl 

 
Rode draad invoering jeugdsport verzorgingsplan: 
1. Samenstellen team uitvoerende in de praktijk:   sportfysiotherapeut 
         sportmasseur/verzorgers en EHBO 
         technische staf jeugd 
 
2. Presentatie plan vereniging,hoofdtrainer en trainers doelgroep. 
    Uitbrengen informatie flyer met hierin:   verenigingsinformatie 
        regels voor veilig sporten 
        preventief gezond bewegen 
        herstel begeleiding bij sportblessure 
 
3. Onderdelen van de uitvoering:   invoeren checklist blessurepreventie 
       invoeren status en testenkaart 
     
4. Planning van de uitvoering   1steseizoen presentatie en vorming 
       2de seizoen uit brengen informatie flyer 
             uitvoering plan selectie elftallen 
             in kaart brengen gegevens en testen 
       3de seizoen algehele invoering plan bij  
                 slagen 
 
Verloop revalidatie en hersteltraining van een sportblessure. 
Met hierin rekoefeningen en diverse versterkende oefeningen. 
Looptrainingen en aangepaste training met de voetbal. 
 
De E.H.B.O.S. met al hun onderdelen voor de verzorgers en leiders van de teams: 
Zoals stoornissen vitale functies van het lichaam 
Eerste hulp bij sportongevallen  
Aanleggen van snel en gaasverbanden 
 
De belangrijkste telefoonnummers voor onze regio in noodgevallen, alarmnummers; 
Huisartsen 
Gemeenten 
Ziekenhuizen 
Storingsnummers 
Telefonische hulpdiensten 
 
En de persoonlijke bevindingen van de sportfysiotherapeut en de Hoofdtrainer 
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Onderwerp: Ervaringen omtrent nauwe samenwerking Sportfysiotherapeut en 
Sportmasseur/hersteltrainer bij het jeugdvoetbal. 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Paul van der Weerden Sportfysiotherapeut met een praktijk voor Fysiotherapie, 
Sportbegeleiding, Sportrevalidatie, Rugtraining in Someren.  
 
Het eerste contact met Tonny heb ik gekregen ruim 14 jaar geleden bij ons op de voetbalclub 
in Someren (S.V.S., eerste klasse zondagamateurs). Ik was als sportfysiotherapeut direct 
betrokken bij de selectie (eerste en tweede elftal). Ik had al de beschikking over een eigen 
krachthonk en massageruimte, waar ik zowel de spelers actief revalideerde alsook behandelde 
op het sportcomplex van S.V.S.. Deze vereniging had als eerste voetbalclub in de regio een 
eigen revalidatieruimte (een vooruitstrevende blik van het toenmalige bestuur).  

Tonny is voor sportmasseur benaderd om het eerste elftal te gaan begeleiden. Hij heeft van 
mij een opleiding gehad met betrekking tot E.H.B.S.O, actieve revalidatie en 
sportfysiotherapeutische blessurebehandelingen.Vier jaar geleden ronde hij zijn opleiding met 
goed gevolg af bij het NGS als Sportmasseur. Hij heeft een aantal jaren de selectie begeleidt 
tijdens de wedstrijddagen en ook tijdens de trainingsdagen. Daarna is hij de begeleiding van 
de jeugdafdeling (47 jeugdelftallen) gaan doen. Een hele klus, kan ik u zeggen. Dat doet hij 
tot op de dag van vandaag nog. 

Een aantal jaren geleden is Tonny met een idee gekomen om een plan te schrijven wat 
betrekking heeft op blessurepreventie en blessurebehandeling. Een omvangrijk project en het 
resultaat mag er zijn. Tegenwoordig is het belangrijk als vereniging om een duidelijke lijn aan 
te geven met betrekking tot de gezondheid van alle leden. Daarin speelt de aanwezigheid van 
geschoolde E.H.B.O.‘ers een grote rol. Zij hebben dienst als de wedstrijden gespeeld worden, 
maar ook tijdens trainingsavonden is er iemand aanwezig. Daarnaast zijn er voor de selectie 
twee sportmasseurs en één sportfysiotherapeut aanwezig, voor de jeugdafdeling en 
damesafdeling zijn twee sportmasseurs aanwezig om de blessurebehandeling en actieve 
revalidatie van spelers en speelsters te begeleiden.  

Met dit plan heeft Tonny nog duidelijker richtlijnen aangegeven om de medische begeleiding 
in deze grote amateurclub te optimaliseren. Er wordt uitgebreid ingegaan op de E.H.B.S.O., 
de warming-up (ontwikkeld door sportfysiotherapeut) en blessurepreventie (in alle facetten). 

Als sportfysiotherapeut sta ik volledig achter dit plan. Alleen de praktische haalbaarheid (met 
name op het gebied van het uitvoeren van testen van spelers en speelsters) is een moeilijk 
item. Je moet altijd blijven streven naar een zo optimaal mogelijke  begeleiding, maar 
verantwoordelijkheden en de bezetting met geschoolde krachten is een moeilijke factor, die 
niet altijd realiseerbaar is.  
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Het is geweldig dat dit plan ontwikkeld is. Het is de basis om in ieder geval, al is het op 
amateurniveau, de gezondheid van de voetballers en voetbalsters zoveel mogelijk binnen hun 
sportbeoefening te waarborgen. Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. 

Complimenten daarvoor aan Tonny, maar ook aan de rest van de medische staf. Hieruit blijkt 
maar weer dat een goede samenwerking tussen sportmasseurs en de sportfysiotherapeut zeer 
belangrijk is voor een verantwoorde manier van sportbeoefening. Laat dit plan daar een goede 
leidraad in zijn. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Paul van der Weerden 
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Onderwerp: Ervaringen omtrent nauwe samenwerking tussen  
Hoofdtrainer en Sportmasseur/hersteltrainer bij het jeugdvoetbal.  

Even voorstellen:  
Mijn naam is Marnie Meulendijks en ben al ruim 15 jaar actief in het trainersvak bij 
voetbalvereniging  S.V. Someren. De afgelopen 10 jaar werk ik zowel op het trainers- als 
sportverzorgers gebied nauw samen met Tonny van Lieshout. Ik ben inmiddels voor het 6e 
jaar hoofdtrainer van de A en  trainer/coach van Someren A1. Ik vind het erg plezierig met 
jeugd te werken en ik vind het een uitdaging om met name de selectieteams voor te bereiden 
op het grote werk bij de senioren. 
 
De afgelopen jaren is met name bij de jeugd onder leiding en uitvoering van Tonny van 
Lieshout veel deskundigheid en inbreng geleverd bij de verzorging en behandeling van 
sportblessures. De afgelopen jaren is dit verder bij de jeugdteams in de praktijk gebracht en 
verder op een professionele wijze uitgebouwd. Chris Meurkens, “vakcollega”van Tonny” 
heeft hierin ook een  bijdrage geleverd. In het volgende hoofdstuk wil ik de noodzaak van een 
goede samenwerking tussen trainer en verzorger en de goede resultaten die dit oplevert nader 
toelichten.  
 
Mijn bevindingen: 
Allereerst is het belangrijk te zorgen voor een goede samenwerking en dat beide partijen 
elkanders belangen en doelstellingen goed in beeld hebben en respect hebben voor de 
standpunten van elkaar. Ter illustratie een voorbeeld. Als het even kan wil de hoofdtrainer 
voor elke wedstrijd zijn selectie op en top fit hebben. We weten dat dit een illusie is en dat er 
binnen een selectie altijd blessureproblemen aanwezig zijn. De grootste zorg van de 
sportverzorger is dat de jeugd medisch verantwoord het veld wordt ingestuurd. Met andere 
woorden niet ten koste van alles en onverantwoord spelers het veld insturen neen daar waar 
mogelijk een gezonde en verantwoorde middenweg kiezen. 
 
Hoe heeft het een en ander de afgelopen jaren vorm gekregen. 
 
Speler X loopt een blessure op en meldt dit direct bij de trainer. De trainer informeert de 
sportverzorger en stuurt de speler onmiddellijk door. Als pilot hebben we de afgelopen jaren 
het jeugdteam Someren A1 grondig begeleid. Er zijn 2 vaste tijdstippen in de week waarin de 
spelers een beroep kunnen doen op de sportmasseur/hersteltrainer. De spelers hebben hierin 
zelf een grote verantwoordelijkheid en worden geleerd hoe ze met blessures om moeten gaan. 
Op dat moment is de speler in handen van de sportverzorging en bepaalt de sportmasseur in 
overleg met de trainer wanneer deze weer speelklaar is. De sportmasseur behandelt niet alleen 
de blessure maar begeleidt in een warme en ontspannen sfeer de speler ook mentaal naar het 
herstel toe. De speler moet zich thuis voelen bij de sportmasseur en het vertrouwen hebben 
dat hij in goede handen is. Ook de hersteltraining onder begeleiding van de 
sportmasseur/hersteltrainer draagt bij tot een sneller en verantwoord herstel. Ook de spelers 
wordt bijgebracht het lichaam goed te verzorgen en er naar te luisteren. 
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Tijdens de herstelperiode dienen instructies van de sportverzorging door de spelers strikt te 
worden nageleefd. Ook de trainer dient hierop toe te zien en te stimuleren dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurt. In beginsel komen sportverzorging en trainer elke vrijdag voor de 
wedstrijd bij elkaar om te bezien hoe het herstel van de aanwezige blessures verloopt en wie 
op de wedstrijddag inzetbaar zijn. Voor mij een perfecte constructie die bijdraagt tot betere 
blessure behandeling en het verantwoord laten voetballen van de spelers. 
 
Mijn algemene indruk is dan ook dat een goede en professionele 
sportverzorging/blessurebehandeling bij de jeugd belangrijk is en tevens bijdraagt tot minder 
blessureleed bij toetreding tot de senioren. De jeugd weet hoe er mee om te gaan. 
 
Dit laatste wordt bij veel verenigingen schromelijk onderschat. Dit is naar mijn mening meer 
onwetendheid dan er bewust niet voor kiezen. Ik onderken dat veel verenigingen afhankelijk 
zijn van vrijwilligers ook op verzorgingsgebied maar stimuleren en faciliteren om te komen 
tot een  goede jeugdverzorging/blessurebehandeling is al een stap in de goede richting. Geef 
sportverzorgers en sportbegeleiders middels het volgen van cursussen de kans en de ruimte 
om zich te ontplooien. Faciliteer ook in middelen en maak er geld voor vrij. Ook zij leveren 
een belangrijke bijdrage om nog optimaler prestatiegericht te kunnen voetballen.  
 
Slot: 
Ik hoop met mijn bijdrage als trainer de noodzaak te hebben aangetoond dat het technisch 
gebeuren van het voetbal niet los gezien kan worden van een goede sportverzorging en 
blessurebehandeling. Het welbevinden van de speler is naast de voetbalkwaliteiten van 
wezenlijk belang om op een goed niveau te kunnen presteren bij de jeugd. Hiermede wil ik 
niet zeggen dat sportverzorging en goede begeleiding bij de recreatieteams overbodig is, 
integendeel. Als binnen de vereniging hiervoor ruimte is ook dit oppakken. 
 
 
 
Marnie Meulendijks.  
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Taken vereniging ten aanzien verzorging 

 
 
Opzet van verantwoordelijkheden vereniging hierin 
 
Het bestuur van de vereniging heeft als taak er zorg voor te dragen dat elk lid op een 
gezonde en verantwoorde manier zijn sport kan beoefenen. 
Met name voor de organisatie en het verstrekken van financiële middelen voor de 
noodzakelijke faciliteiten zoals: 
. een goed verzorgingsplan. 
. het zorgen voor de noodzakelijke accommodatie zoals massageruimte & verzorgingsruimte. 
. het verstrekken van materialen voor verzorging, verbandmaterialen en andere medische  
  hulpmiddelen 
. opleiding van een E.H.B.S.O. 
 
Belangrijk is de aanwezigheid van een goed opgeleid verzorg/medisch team, deze: 
. draagt zorg wat betreft de preventieve werkzaamheden in de vereniging 
. heeft een signalerende en verwijzende functie naar het bestuur toe. 
 
Zorgdragen voor goede materialen en het gebruik en onderhoud hiervan en een goed 
onderhouden sportaccommodatie  
 
Schematisch overzicht: 
   
  Vereniging   
     
  Bestuur   
     
 Technisch team Sporter Verzorg/medische team  

 
     
 Hoofdtrainer Preventie Sport fysiotherapeut  
 Coach  Sportmasseur  
 Trainer  Herstel/Conditie trainer  

   E.H.B.S.O  
  Sportaccommodatie   
     

 Sportvelden Materialen Verzorgingsruimte  
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Het bestuur van de vereniging heeft als taak zorg te dragen voor een blessure preventie. 
Alle nieuwe leden zouden bij aanmelding een informatiepakket kunnen krijgen, waar naast 
verenigingsinformatie ook iets in staat over veilig sporten. 
Zo ook de warming-up en verdere regels die er voor veilig sporten gelden. 
Ook bepaalde persoonlijke gegevens zoals sportverleden en blessures van de sporter, die voor 
een goede preventieve verzorging en begeleiding naar veilig sporten van belang zijn, zouden 
bij de betreffende afdeling verzorging een gegeven moeten zijn, b.v. in de vorm van een 
sportanamnese kaart. 
Dit kan in de vorm van een door de sporter vrijwillig in te vullen checklist blessurepreventie. 
 
Met hierin zonder inbreuk te doen op zijn privacy: 
. zijn sportverleden 
. blessure verleden en gevoeligheid hiervoor 
. informatie zoals welke verzekering, huisarts (alleen deze ook op de lidmaatschapkaart) 
. gegevens lichamelijke gesteldheid die voor hem voor het veilig sporten van belang zijn  
 
 
 
 

Schema jeugd verzorgingsplan 
 

 
Preventieve begeleiding sporters 

 
   
 Vereniging 

 
 

 Bestuur 
 

 

Technisch team  Medisch team 
 

   
Hoofdtrainer Sporter Sport fysiotherapeut 
Trainer/coach  Sportmasseur 

   
Informatiepakket Sportaccommodatie Sportverzorgingskaart 

Verenigingsinformatie Sportvelden Sport/Blessureverleden 
Veilig sporten Materialen Lichamelijke gegevens 

veilig sporten 
 

Verantwoording sporter Verzorgingsruimte Verzekering/Huisarts 
   

Trainingen/Wedstrijden Organisatie Preventieve verzorging 
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Meest voorkomende vragen 

 
 
1. Hoe is de inhoud en werkwijze van de club? 
Haast niemand laat zich degelijk informeren over de club en de manier waarop er gewerkt 
wordt. Ga eens een kijkje nemen bij een training, praat met de trainers en laat je zo 
informeren en waar moet je allemaal opletten: 

- Krijgen alle kinderen de kans om te spelen? 
- Krijgen ze de kans om alle spelposities uit te proberen? 
- Heeft de club een visie? 
- Is er een jeugdcoördinator? 
- Is er een jaarplanning? 
- Is er een trainingsplanning, methode of werkwijze? 
- Voeren de trainers de planning uit, zijn ze kindvriendelijk, sportief gedreven…? 
- Wat wordt er benadrukt: de technische ontwikkeling of het plezier? 
- Wordt sportiviteit beloond? 
- Hoe wordt de discipline geregeld, is er orde en is er een huishoudelijk reglement? 
- Hoe worden de spelers na blessures/ziekte geïntegreerd in de groep? 
- Is er sportverzorging en voor wie? 
- Worden er nevenactiviteiten georganiseerd? 
- Krijgt u regelmatig informatie, is er een clubblad? 
- Welke kosten zijn eraan verbonden? 

 
2. Waarom en wat moet ik allemaal tekenen? 
Men tekent voor het lidmaatschap voor de club waardoor ook voor een officiële aansluiting 
bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, men is dan tevens ook verzekert en de club 
krijgt een bondsidentiteitskaart met een nummer en voorzien van je pasfoto. 
 
3. Is mijn kind medische geschikt voor het voetballen? 
Veel ouders vergeten bij het inschrijving, te spreken over de medische voorgeschiedenis, of 
durven verborgen ziekten niet te melden, uit schrik dat hun kind niet wordt opgesteld, of 
minder speelkansen zal krijgen. Ook clubs vragen daar meestal niet naar. 
Het is echter van groot belang  om de trainer/sportverzorging te verwittigen als een kind 
astma heeft of een hartoperatie heeft ondergaan of allergisch is voor bepaalde producten. 
In een goed georganiseerde club zal men een document voorleggen, waarin wordt gevraagd: 
naar de huisarts, de tandarts, de ziekenkostenverzekering, noodnummers en namen van 
personen die bij noodgeval kunnen worden ingeschakeld of geïnformeerd worden. 
 
4. Hoe zit het met de verzekering? Wat te doen bij een sportongeval? 
Een formulier aanvragen bij de club via trainer of leider. Eerst een bezoek brengen aan de 
eigen huisarts of eerstehulppost. Vraag om een Medisch Getuigschrift van de ongevalaangifte, 
in te vullen door de behandelende dokter. De ingevulde ongevalaangifte onmiddellijk 
bezorgen bij de hiervoor gerechtigde van de club. Alle onkostennota’s en originele facturen 
bewaren van behandelingen voor de verdere financiële afhandeling van het ongeval. 
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5. Wat moet er in de voetbaltas zitten? 
Zorg voor een voldoende grote sporttas, met veel aparte vakken en plastiek zakken, deze 
zakken voor na afloop training/wedstrijd de besmeurde voetbalschoenen en sportkleding in te 
doen, verder zitten er de volgende zaken in de tas: 
- douche benodigdheden: zeep/gel, 2 handdoeken, badslippers, borstel/kam.  
- kledij: trainingspak, broekje, T-shirt, kousen, regenjasje, schoon ondergoed. 
- voetbalattributen: schoenen, scheenbeschermers, reserveveters/noppen/sleutel, 
   keeperhandschoenen/petje. 
 
6. Is het douchen verplicht? 
Douchen is om hygiënische gronden zeker verplicht, spelers bouwen hiermee aan hun 
zelfstandigheid  en maturiteit, wie bezweet blijft rondlopen, zorgt ervoor dat het zout via de 
huid in de spieren kan dringen en dat verhoogt weer het risico op blessures, ook is het niet 
gezond tegenover je medespelers waarmee je na afloop in de buurt moet vertoeven of zitten. 
 
7. Mag hij buiten het voetbal ook andere sporten beoefenen? 
Ja natuurlijk, rekening houdend met de intensiviteit en duur van de sporten (liefst balsporten). 
Toch zullen enkele sporten zich niet ontlenen om optimaal te kunnen voetballen. De werking 
en ontwikkeling van vooral de beenspieren bij voetballers is anders, een voetballer heeft 
eenmaal verkorte (soms slappe/sterke) groep spieren.Wanner sommige spiergroepen zich 
meer gaan ontwikkelen kan er een disbalans ontstaan, waarmee het risico tot blessures wordt 
vergroot. Tennis is ideaal te combineren (winter/zomer). We raden het wel af twee sporten te 
beoefenen, want de spieren hebben ook hun rusttijd nodig. 
 
8. Er is iets mis, maar ik weet niet wat het is? 
Volwassenen lijken het nog wel eens te vergeten, groeien vraagt veel energie, kinderen 
krijgen nog wel eens een inzinking, die enkel en alleen te wijten is aan de groei. 
Groeien gebeurt niet gestadig, maar kent stilstaande fases en zogenaamde groeispurten. 
Vooral tijdens deze spurten kan het zijn dat het kind zoveel energie gebruikt, dat zijn fysiek 
rendement beduidend minder is, groeipijnen kunnen dan ook op ieder ogenblik beginnen. 
Meestal komen ze tussen 3 en 5 jaar en tussen 8 en 12 jaar, de pijnen verdwijnen gewoonlijk 
na een jaar. Een kind met groeipijnen is gezond en er is geen aanwijzing voor een 
onderliggende kwaal. Soms is het zo storend dat het nachten wakker ligt. Een goed 
opgebouwd stretch programma, lichte massage en warme baden blijken een gunstig effect te 
hebben. Onwetendheid en gebrek aan vakkundige begeleiding zijn in vele gevallen 
basisoorzaak van overbelasting tijdens de groeiperiode, de trainer moet hier op in spelen. 
 
9. Wat is een jeugdcoördinator? 
De jeugdcoördinator is de belangrijkste man in de club naar de jongeren toe, hij heeft de 
technische leiding over de trainers en begeleiders. Een goede opleiding en begeleiding van de 
jongeren in een club staat of valt met de jeugdcoördinator, hij zoekt goede jeugdtrainers en 
helpt/delegeert hen. Hij bepaald op welke manier er een training gegeven wordt, hij 
voert/controleert de visie/sportief jaarplan/trainingsschema’s van de club, hij verdeeld de 
kleedkamers/uren/terreinen.Hij komt regelmatig samen met de trainers en de sportverzorging 
om de trainingsprogramma’s te bespreken en de spelers te evalueren. Hij lost de problemen 
op, zoekt oplossingen en opent de weg naar de selectie en het eerste elftal toe.  
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Blessurepreventie 

 
 
Checklist blessurepreventie 
 
Deze vragenlijst is een hulpmiddel om zelf te bepalen of het zinvol is om een arts te 
raadplegen voor aanvullend onderzoek. Sporten is fijn en met bepaalde gezondheidsklachten 
kan toch verantwoord worden gesport als de juiste spelregels in acht worden genomen. 
 
           Ja  Nee 

1. Heb je de laatste drie jaar een sportblessure gehad?    �   � 
 

2. Heb je hart- of vaatproblemen?      �   � 
 

3. Heb je een hoge of lage bloeddruk?      �   � 
 

4. Heb je een hoog cholesterolgehalte?      �   � 
 

5. Heb je astma, bronchitis, longemfyseem of andere longproblemen? �   � 
 

6. Heb je problemen met je rug, gewrichten of spieren?   �   � 
 

7. Heb je epilepsie/vallende ziekte?      �   � 
 

8. Heb je diabetes/suikerziekte?       �   � 
 

9. Gebruik je dagelijks medicijnen?      �   � 
 

10. Heb je andere klachten over je gezondheid?     �   � 
 
 

Heb je één of meerdere vragen met JA beantwoord? Dan is het verstandig om voor alle 
zekerheid eerst de huisarts te raadplegen voordat je gaat sporten. Ook moet je niet 
vergeten om aan je coach of aan je sportvereniging door te geven hoe zij in jou geval goed 
en snel moeten handelen in een noodsituatie.  
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Nr.  
 

                        Statuskaart.                           Reg. nr. KNVB………….. 
 

Naam/voornamen speler 
 

 1 

Geboortedatum  
2 Adres 

 
 

3 Woonplaats/postcode 
 

 

Tel. nr.  4 
Emailadres  
Opleiding  5 
Beroep  
Verenigingen  6 
Hobby’s  

 Gegevens Huisarts  
1 Naam:  
2 Adres:  
3 Tel: nr.  
 Gegevens Ziekenkostenverzekering  
1 Naam:  
2 Adres/tel: nr.  
3 Verzekeringsnr.  
 Persoonlijke gegevens  

Blessureklachten verleden  
Weerkerende klachten  

1 
 

Nog onder behandeling  
Ongevallen in het verleden  2 
Weerkerende klachten  
Operaties/Opnamen  3 
Nog onder behandeling  
Suikerpatiënt/Epilepsie  4 
Hartklachten  
Allergieën  
Bril/Contactlenzen  

5 

Medicijngebruik  
Klachten tijdens sporten  
Blessuregevoeligheid  

6 

Voorkeur arm/been bv rechtsbenig  

 Paraaf cliënt 
 

 

Hierbij verklaar ik dat mijn gegevens WEL / NIET * aan derden getoond mogen 
worden 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Nr.  
 

                       Testenkaart                           Reg. nr. KNVB………….. 
 

1 Naam cliënt:  
 Adres/woonplaats:  
 Geboortedatum:  
 Man/Vrouw:  
 Tel/Gsm:  
 Emailadres:  

2 Huisarts:  
 Adres/woonplaats  
  Telefoon:  
                                Vereniging gegevens  

1 Naam:  
2 Adres:  
3 Tel. Nr:  
                             Verzekering gegevens  
1 Naam:  
2 Adres  
3 Tel. Nr:  
                                 Testen en resultaat  
1 Lengte:  
2 Gewicht:  
1 Verte sprong test 1ste  Sprong = 

2de  Sprong = 
2 Hoogte sprong test 1ste  Sprong = 

2de   Sprong = 
3 
 

Ruffier Dickson test, kniebuigingen 
 

Na 5 min rust hartslag =  
Na 30 kniebuigingen 1 min hartslag = 

4 Cooper test in 12 minuten zoveel 
mogelijk meters lopen 

De afstand die is afgelegd = 

5 
 

Shuttle run sprint test 
 

Tot welke tempo ben je gekomen = 

6 Shuttle run tempo test Tot welk stap ben je gekomen = 

7 Harvard step test 
5 min 30 steps per minuut 

Hartslag na 1 minuut =      na 2 min = 
na 3 minuten = 

8 Astrand fietstest (na ziekteperiode) 
 

 

                               Testresultaten cliënt 
 

 

 Paraaf cliënt  
Hierbij verklaar ik dat mijn gegevens WEL / NIET * aan derden getoond mogen 
worden 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
 



 
                    Jeugd / Sportverzorgingsplan                                                                     blz. 19 
                    Sportmasseur Tonny van Lieshout·                                                www.socra.nl 

 
Trainbaarheid in verschillende levensfasen 

 
 
Trainbaarheid in verschillende levensfasen 
Het bewegingsapparaat van kinderen krijgt in het hedendaagse levenspatroon te weinig 
prikkels doordat men te weinig beweegt en te veel zit. 
Redenen waarom veel kinderen niet meer aan sport doen zijn vaak, dat ze het niet leuk 
vinden, dat ze geblesseerd raken en dat te prestatief getraind wordt. 
Ook missen ze een bepaalde discipline waarin ze gestuurd, begeleid en bepaalde 
gedragsnormen niet bijgebracht worden. De jeugd wil dit, want hier kunnen ze dan zichzelf 
zijn en zich uiten, hierin voelen zij zich veilig en willen ze meedoen. 
Krijgen ze dit niet dan gaan ze hun eigen weg zonder respect en medegevoel voor hun 
medespelers en belangrijkste hun trainer/leiders, of ze blijven thuis zitten. 
 
Kinderen zijn over het algemeen goed trainbaar, allerlei bewegingspatronen kunnen op zeer 
jonge leeftijd, vooral coördinatietraining en techniektraining in spelvorm worden bijgebracht. 
(hoofddoel is coördinatie, bewegingsgevoel en spelplezier) Wel moet bij de training rekening 
worden gehouden met de groei en de ontwikkeling van het kind, vooral het passieve 
bewegingsapparaat (het kapsel en de ligamenten) is de beperkende factor bij het sporten. 
Hierin speelt de belastbaarheid van een kind een zeer grote rol, men  moet hier zeer 
deskundig en voorzichtig mee omgaan. 
Een goede training blijkt dan ook een zeer gunstige invloed te hebben op zowel de 
lichamelijke als geestelijke ontwikkeling van het kind. 
Met het aanbieden van de oefenstof zal de trainer de biologische rijping van het kind als 
uitgangspunt moeten nemen, in te delen in verschillende leeftijdsgroepen. 
 
Vier tot zeven jaar 
Deze kinderen hebben een zeer grote bewegingsdrang met daarbij een grote mate aan 
creativiteit, deze leeftijd is bijzonder geschikt voor allerlei spelvormen om bepaalde 
coördinatie en technieken spelenderwijs bij te brengen door veel te herhalen, zonder dat 
prestaties moeten worden gevraagd. De kinderen zijn snel moe maar ze zijn ook snel hersteld. 
Zeven tot elf jaar 
In deze periode zijn kinderen gevoelig voor aanleren van doelgerichte bewegingspatronen, 
ook zijn ze zeer leergierig om nieuwe bewegingservaringen op te doen, door veel coördinatie 
en technische oefeningen goed en veel te herhalen slaat men dit op in de hersenen, door het 
verkeerd aan te leren ziet men deze fouten op latere leeftijd terug en zijn niet of moeilijk meer 
af te leren. Dit is vooral de leeftijd waarop de technische vaardigheden van diverse takken van 
sport goed kunnen worden aangeleerd. Daarna pas richting kracht en snelheid. Hierdoor 
krijgen ze hier meer uithoudingsvermogen. 
Elf tot boven twintig jaar 
In deze leeftijdsgroep zijn de conditionele basiseigenschappen goed te trainen, vooral het 
uithoudingsvermogen. Ook de kracht kan ontwikkeld worden, maar maximale kracht kan 
echter pas worden getraind als het skelet volgroeid is zo rond boven twintigste jaar, want dan 
zijn de epifysairschijven gesloten Maar eerst moet worden voldaan aan de basis voorwaard 
van de krachttraining. Een goede techniek en een algemene brede trainingsopbouw zijn dan 
voorwaarden. 
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Aanbevelingen blessurepreventie bij jeugdsport: 
. het kiezen van de juiste sport, aangepast aan het kind 
. veelzijdige en afwisselende bewegingstraining 
. de trainingen en belastingen aanpassen aan de ontwikkelingsfasen 
. planmatige en methodische opbouw van de training 
. het vermijden van asymmetrische belastingen 
. het vroegtijdig herkennen van houdings - en bewegingsafwijkingen 
. een kind dat na regelmatige belastingen klaagt over pijn, moet serieus worden nagekeken. 
 
Praktische tips blessurepreventie: 
. betrek je sporters bij het verbeteren van fitheid en het testen, laat iedere week een  
  sporter bedenken welke oefeningen je gaat doen om de fitheid te verbeteren of  
  laat hen zelf een testje verzinnen. 
. organiseer samen met andere trainers twee keer per jaar een testweek of testavond  
  op de vereniging, zo kunnen de sporter hun testresultaten vergelijken met elkaar. 
. zorg dat de verschillende basisvaardigheden (snelheid, lenigheid, kracht,  
  uithoudingsvermogen en coördinatie) onderhouden worden bv als activiteit in de winterstop. 
. deze basisvaardigheden worden samen met een deskundige en de trainers afgenomen.       
. doe zelf indien mee met de basisvaardigheden, dit vergroot de betrokkenheid met de sporter. 
. geef de sporters tijdens de rustperiodes en vakanties trainingsopdrachten mee 
  om zo de conditie op peil te houden. 
. geef de sporters die niet fit zijn een opdracht mee om thuis aan hun conditie te 
  werken. 
 
In dit hele preventie verhaal draait het om de TOP 3 onderdelen die van cruciale belang zijn 
om gezond en veilig te kunnen sporten, namelijk de drie C onderdelen in deze volgorde: 
Conditie – Concentratie – Coördinatie 
 
Waarom deze volgorde, zonder Conditie geen Concentratie daardoor geen Coördinatie. 
Door een goede Conditie op te bouwen verhoogt men ook langdurig de Concentratie 
waardoor men steeds een goede Coördinatie vasthoud, en waardoor de kwaliteit van het spel 
verbeterd wordt, en belangrijk vooral de blessures minder worden voor zichzelf en anderen. 
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie F-jeugd (6-8 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* behoefte aan opgeleide en duidelijke leiding 
* gering concentratievermogen 
* individueel gericht, weinig sociaal -voelend 
* bewegingsdrang 
* speels 
* training en wedstrijd zien als avontuur 
 
Fysieke kenmerken 
* langzame verbetering van coördinatie 
* relatief weinig kracht 
* zwak balgevoel 
* geringe duurprestaties 
* snel herstel na inspanning 
 
Trainingsdoelstellingen (Spelplezier en trainen  door spelen) 
Technisch:  Baas worden over de bal en balgewenning laten opdoen door spelen in  
   eenvoudige spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die  
   geleerd moeten worden. Veel herhalingen zijn noodzakelijk. 
Conditioneel:  Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van  
   beweging: lopen, springen, huppelen, etc. Veel met de bal werken: alleen, met  
   medespeler en in kleine partijspelen. 
Tactisch:  Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen  
   uitgaande van basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken / voorkomen. 
Mentaal:  Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en met  
   anderen  (medespeler,  tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter). 
 
Accenten training  (Spelenderwijs Coördinatie en technieken bijbrengen) 
- Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal. 
- Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren). 
- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 
- Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent vreugde en  
  enthousiasme). 
- Speelse oefenvormen aanbieden. 
 
Te behandelen thema's (Het gehele jaar door en (afwisselend en herhalend) 
- dribbelen en drijven met de bal 
- passen en trappen (links en rechts) 
- gericht schieten 
- verwerken van de bal 
- leren samenspelen 
- duel 1:1 (aanvallend) 
- leren samenspelen in kleine partijen 
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Coaching 
* Blijven motiveren. 
* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
* Simpel woordgebruik. 
* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 
* Individuele aandacht. 
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie E-jeugd (8-10 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* nog snel afgeleid 
* wat meer sociaalvoelend 
* krijgt besef voor uitvoeren van taken 
* geldingsdrang 
* leergevoelig 
 
Fysieke kenmerken 
* groei naar verdere harmonie 
* meer coördinatie 
* toename uithoudingsvermogen 
* toename doorzettingsvermogen 
 
Trainingsdoelstellingen (Spelplezier en trainen  door spelen) 
Technisch:  Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en  
   meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) (ideale  
   leeftijd!). Vooral werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine  
   partijen). 
Conditioneel:  Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en  
   wedstrijdvorm. 
Tactisch:  Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen uitgaan  
   van basisdoelen (doelpunten maken / voorkomen). Aandacht blijven schenken  
   aan belangrijkste spelregels. 
Mentaal:  Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. 
 
Accenten training (Veel coördinatie en technische oefeningen verbetering motoriek) 
- Ideale leeftijd voor motorisch leren 
- Veel op techniek trainen 
- Veel spel- en wedstrijdvormen 
- Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 
- Veel balcontact. 
 
Te behandelen thema's (Het gehele jaar door en (afwisselend en veel herhalend) 
- individuele baltechniek 
- gericht schieten 
- passen en trappen (links en rechts) 
- dribbelen en drijven met de bal 
- inwerpen 
- duel 1:1 (aanvallend) 
- afwerken op doel 
- eenvoudige positiespelen (3:1, 4:1) 
- uitspelen van de 2:1-situatie 
- kleine partijspelen, beheersen en bewerken van de bal 
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Coaching 
* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
* Simpel woordgebruik. 
* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
* Spelvreugde moet voorop staan. 
 
Opmerking: bij 2e jaars E-jeugdspelers aandacht schenken aan de overgang naar D ('groot 
veld') 
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie D-jeugd (10-12 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* leergierig 
* toename sociaal besef 
* enthousiast en goed aanspreekbaar 
* prestatiedrang 
* kritiek op eigen prestaties en van anderen 
* navolging van idolen 
 
Fysieke kenmerken 
* ideale lichaamsverhoudingen 
* goede coördinatie 
* kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig 
 
Trainingsdoelstellingen (trainen Techniek en de drie C (Conditie Concentratie Coördinatie) 
Technisch:  Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan-  
   en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in  
   eenvoudige oefenvormen, individueel en met partner. Voordoen is essentieel.  
   Techniek leren toepassen door kleine partijvormen, met doelgerichte  
   bewegingspatronen. 
Conditioneel:  Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding  
   (partij afgewisseld met oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele vorming  
   zonder bal. 
Tactisch:  Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'.  
   Aandacht voor posities en taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet  
   te snel specialiseren). In wedstrijden niet te veel opdrachten meegeven. 
Mentaal:  Prestatievergelijking van individuele verrichtingen. 
 
Accenten training (Veel Coördinatie en technische oefeningen met veel herhalingen) 
- Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal) 
- Veel spelsituaties trainen 
- Schaven aan techniek (afwisselend programma) 
- Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties) 
- Creativiteit van spelers niet inperken. 
 
Te behandelen thema's (Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend) 
- individuele baltechniek   - inwerpen en verwerken inworp 
- dribbelen      - druk zetten (pressie) 
- drijven met de bal     - opbouw van achteruit (ook door keeper) 
- passen en trappen (links en rechts)   - positiespel 5:2 en 3:1 
- aan- en meenemen van de bal   - positiespel 2:1 ('1-2 combinatie') 
- afwerken op doel     - duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
- uitspelen van overtal situatie  - uitspelen minderheid situatie 
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Coaching 
* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 
* Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies 
* Gebruik maken van eenvoudige coachtermen 
* Positieve waardering is erg belangrijk 
* Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport) 
* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
  
Opmerking: 2e jaars D jeugdspelers aandacht schenken aan de overgang naar C  
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie C-jeugd (12-14 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* kritisch voor gezag 
* behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten 
* groepsvorming 
* motivatiegebrek 
* idealistisch / eigenwijs 
* andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal) 
* gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen 
 
Fysieke kenmerken 
* (pré)puberteit 
* disharmonie 
* bij sommigen enorme lengtegroei 
* beperkte belastbaarheid hierdoor blessuregevoelig 
* onstabiele motoriek  
 
Trainingsdoelstellingen (Benaderen van de wedstrijd rekening houdend met de motoriek) 
Technisch:  Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan- en  
   meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met een grotere  
   snelheid en hoger  tempo. Wedstrijdvormen inbouwen. Door de puberteit doen  
   zich grote individuele verschillen voor (individuele aandacht: eenvoudigere  
   oefeningen, lager tempo). 
Conditioneel:  Intensiteit mag toenemen t.o.v. D-jeugd , maar lichamelijke belasting moet per  
   individu verschillen (geen krachttraining door lengtegroei!). Conditie kweken  
   door oefen- en spelvormen (met weerstanden) in estafette- en wedstrijdvorm.  
   Aandacht voor snelheid. 
Tactisch:  Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, vrijlopen;  
   verdedigen is dekken, man- / ruimtedekking; positiewisselingen) verder  
   uitbreiden van individuele tactiek. Duidelijkheid scheppen in het belang van  
   elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste taken van  
   linies en posities. 
Mentaal:  Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in   
   sportmentaliteit (lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding,  
   prestatiebewustzijn, materiaalbeheer). 
 
Accenten training (de drie C (Conditie Concentratie en Coördinatie) en spelinzicht): 
- Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten) 
- Veel positie- en partijspelen 
- Geen krachttraining (lengtegroei) 
- Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen 
- Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen. 
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Te behandelen thema's (Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend) 
- positiespel (3:1, 4:1, 5:2, 5:3)    - druk zetten (pressie) 
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend schakelend)  - positioneel dekken 
- kaatsen       - omschakeling bij balbezit 
- passen, trappen (links en rechts)    - omschakeling bij balverlies 
- koppen (techniek)      - benutten van kansen (afwerken) 
- individuele baltechniek    - aanbieden spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
- opbouw van achteruit         
 
Coaching 
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,  
   spelverplaatsing, etc.) 
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
* Motiveren waarom iets (anders) moet 
* Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken in bespreken van de wedstrijd (voor  
   en daarna). 
 
Opmerking: bij 2e jaars C-jeugdspelers aandacht schenken aan de overgang naar B 
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie B-jeugd (14-16 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* meer realiteitszin 
* minder emotioneel 
* agressie neemt af 
* toenemende zelfkennis 
* streven naar verbetering van prestaties 
* meer denken in teambelang 
* gezag wordt weer beter geaccepteerd 
 
Fysieke kenmerken 
* lichaam groeit naar harmonisch geheel 
* toenemende breedtegroei en spiervolume 
* kracht-, interval- en duurtraining zijn weer mogelijk 
 
Trainingsdoelstellingen (Presteren in de wedstrijd) 
Technisch:  Verder trainen van technische vaardigheden (met hogere (handelings)snelheid  
   en weerstanden). 

Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en  
partijspelen, met  technische accenten (o.a. snelheid, richting en effect van de   
bal; direct spelen; kap- en schijnbewegingen) 

Conditioneel:  Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en beweeglijkheid (door   
   intervalarbeid en circuits). De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn.  
   Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden (bal, ruimte, tijd, samenspel,  
   tegenspeler, etc.) 
Tactisch:  Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van  
   spel, achterwaarts spelen, numerieke meerderheid tot standbrengen). Het  
   verder ontwikkelen van denken in taken van posities en linie. Het leren en  
   uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, jagen,  
   buitenspelval, bepaalde formatie, etc.). 
Mentaal:  Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. 
 
Accenten training (De 3 C (Conditie Concentratie en de Coördinatie) 
 technisch uithoudingsvermogen) 
- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
- Verbeteren van technische elementen. 
- Trainen op (handelings)snelheid en uithouding. 
- Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per linie). 
- Veel positiespelen. 
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Te behandelen thema's (Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend) 
- positiespel in de opbouw (5:2 en 3:1)   - druk zetten (pressie) 
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)   - het spel verleggen 
- kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander)   - omschakeling bij balbezit 
- dribbelen, passen, trappen (links en rechts) - omschakeling bij balverlies 
- koppen (aanvallend, verdedigend)    - aansluiting tussen de linies 
- opbouw van achteruit (ook door keeper)     - aanbieden  spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
- bij aanval diversiteit aan afwerkvormen   - benutten en afwerken van kansen 
- afwerken corners en vrije trappen           
 
Coaching 
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,  
  spelverplaatsing, etc.). 
* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken in voor en nabespreking training en de  
   wedstrijd. 
 
Opmerking  2e jaars B aandacht schenken aan de overgang naar A 
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Aandachtspunten per leeftijdscategorie A-jeugd (16-18 jaar) 

 
 
Psychische kenmerken 
* stabilisatie van karakter 
* duidelijke zelfkritiek 
* toenemende individualisering (zich op de voorgrond willen plaatsen) 
* prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe 
 
Fysieke kenmerken 
* benadering lichamelijke volwassenheid 
* hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden 
* nauwelijks gevaar voor overbelasting 
 
Trainingsdoelstellingen (Streven naar optimale motorische vaardigheden en prestatie) 
Technisch:  Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen,  
   dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. Het  
   inbrengen van automatismen (blijven herhalen). Extra training (groep en  
   individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde posities en  
   linies. 
Conditioneel:  Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van voetbaleigen  
   vormen en voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid en  
   uithoudingsvermogen (voorbereiding op senioren). 
Tactisch:  Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde 

spelsituaties als  voor specifieke posities en linies. Bewust oefenen en 
analyseren van tactische mogelijkheden binnen een bepaalde speelwijze. 

Mentaal:  Streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar    
   perfectionalisme. Stimuleren van kritische zelfbeoordeling. Aangeven van  
   verwachte toekomst bij senioren. 
 
Accenten training (Technisch conditionele basiseigenschappen  uithoudingsvermogen en 
kracht)(De 3 C’s) 
- Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen. 
- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
- Trainen op spelhervattingen. 
- Individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten. 
- Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau). 
 
Te behandelen thema's (Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 
- aanbieden spitsen (kaatsen,wegdraaien)   - druk zetten (pressie) 
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)       - het spel verleggen 
- kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander)       - snelle omschakeling bij balbezit 
- passen, trappen links/rechts, hoog/laag, breed/diep    - aansluiting tussen de linies       
- benutten van kansen (afwerken)     - positiespel (5:2 en 3:1) 
- koppen (aanvallend, verdedigend)      - snelle omschakeling bij balverlies 
- opbouw van achteruit (ook door keeper)   - achterlangs komen bij aanval 
- stilstaande situaties (corners,vrije trap)      - diversiteit aan afwerkvormen 
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Coaching 
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,  
   spelverplaatsing, etc.). 
* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken tegenover het team de  trainer en de club. 
* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 
 
Opmerking 2de jaars A jeugd aandacht en meedenken overgang naar senioren (Selectie of 
recreatieteam) 
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Opzet van taken als hoofdtrainer met verzorg/medisch team bij de Vereniging 
 
Goede opbouw, planning en periodisering van de trainingen. 
 
Het opstellen en het uitvoeren van een trainingstechnisch en fysiologisch verantwoorde         
trainingsopbouw, rekeninghoudend met de individuele conditionele eigenschappen (veldtests) 
En eventuele zwakke schakels (fitheidtests, functieonderzoek en veldtests) door het 
verzorg/medisch team. 
 
Aanleren van een goede techniek (sportmotorische tests als: techniek, kracht, snelheid en 
uithoudingsvermogen, combinaties hiervan in overleg sportfysiotherapeut met het 
verzorg/medisch team) 
 
Goede oefenstof, rekening houdend met de endogene factoren en de exogene omstandigheden 
zoals klimaat, ondergrond en accommodatie enz. 
 
Goede warming-up en coolingdown is standaard voor alle clubteams, zowel voor als na 
trainingen en wedstrijden (opzet sportfysiotherapeut).  
 
Goede verhouding belastingherstel ermee rekening houdend dat de belastbaarheid per sporter 
sterk kan verschillen (functieonderzoek en fitheidtesten sportfysiotherapeut met zijn 
team). 
 
Goed gebruik van materialen en accommodatie. de zorg en verantwoording hiervan is een 
samenspel van de spelers en de trainer). 
 
Zorgdragen voor een goede training/wedstrijddiscipline en een goede naleving van de 
spelregels. 
 
Het bijbrengen van sportief gedrag, ook de mentale vorming staat hier voorop. 
 
Zorgen voor een goede organisatie van de blessurepreventie een goede coördinatie tussen de 
begeleiders (overleg verzorg/medisch team) 
 
Het opstellen van een team voor een wedstrijd naargelang inzetbaarheid spelers (overleg in 
verband met blessures en fitheid met verzorg/medisch team)  
 
Samengevat de taken van het verzorg/medisch team naast de hoofdtrainer: 
. Functieonderzoek en fitheid/veldtests 
. Sportmotorische tests 
. Warming-up/cooling down (zoals al ingevoerd is door Paul vd Weerden) 
. Blessure preventie 
. Herstel begeleiding sportblessure. Verzorging, massage 

 
Taken hoofdtrainer met verzorg/medisch team 
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De taak van de sportbeoefenaar 

 
 
Blessurepreventie kan alleen worden bereikt, als de sportman zelf van de noodzaak daarvan  
overtuigd is. Het gedrag en het verantwoordelijkheidsgevoel van de sportman zelf staat hierbij 
centraal. 
 
De sportman legt zichzelf vrijwillig de volgende gedragsregels en verantwoordingen op: 
. goede leefstijl, leefwijze en leefgewoonte 
. zorg voor een gezonde voedingsgewoonte 
. verantwoording voor het eigen lichaam 
. opvolgen van adviezen van de begeleiding 
. verzorg je lichaam goed, ook de kleinste blessures 
. zorg voor goed materiaal (kleding, schoeisel, bescherming, bandages, enz) 
. meldt direct de eerste signalen van overbelasting 
. doe altijd een goede warming-up en cooldown 
. zorg voor een optimale conditie 
 
Inzicht in de training, kennis van de trainingsprincipes en voelen hoe het lichaam reageert op 
de belasting van zijn verantwoordelijkheden die de sportman zelf moet nemen. 
Vaak wordt dit nog al eens afgeschoven of zijn ze te jong hiervoor. 
De opvoeding van de sportman op dit gebied moet hem bij wijze van spreken met de paplepel 
worden ingegeven. Daarmee moet al vroeg worden begonnen. 
Een vak als gezondheidsvoorlichting zou op de basisschool niet misstaan. 
Ook het sportkader zelf heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. 
 
De volgende oorzaken van blessures zijn: 
. onvoldoende techniek 
. onvoldoende conditie 
. (over)vermoeidheid 
. foutieve training 
. overtraining 
. ongunstige klimatologische omstandigheden 
. slecht training/wedstrijdterrein 
. onvoldoende kleding of schoeisel 
. onvoldoende of geen beschermende hulpmiddelen 
. onvoldoende of ontbrekende warming-up 
. onvoldoende concentratie 
. slechte leiding 
. tegenstander 
. medespeler 
. voeding,roken,gebruik van dopingmiddelen en alcohol gebruik 
. ongeschikt spelmateriaal en ongeschikte hulpmiddelen of toestellen 
. het niet opvolgen van de veiligheidsregels 
. onvoldoende nabehandeling van een pas herstelde blessure 
. ziekte 
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Ter voorkoming van blessures 

 
 
Warming-up 
 
Het verkleint de kans op acuut spier en peesletsel.  
Spieren en gewrichten die koud zijn, zijn kwetsbaarder.  
Massage kan de warming-up niet vervangen.  
Inlopen en opbouwen lichamelijke inspanningen is beter.  
Het bewegingsapparaat is pas na 15 tot 20 minuten op temperatuur.  
Fysieke en mentale voorbereiding lichamelijke inspanningen. 
Opladen concentratie vermogen.  
Losmakende dynamische oefeningen, rekoefeningen en  sportspecifieke oefeningen. 
 
 
Cooling down 
 
Een goede cooling-down brengt het lichaam van de arbeidsfase in de rustfase.  
De herstelprocessen kunnen beter plaats vinden.  
Afvalstoffen kunnen uit het lichaam worden verwijderd (spierpompwerking)                       
Stijfheid en spierpijn treden minder op. 
De melkzuurspiegel wordt dan sneller verlaagd.  
Als laatste is de sporthygiëne een must. 
 
 
Voeding 
 
Eet gezond en gevarieerd eten 
Wees matig met vet 
Eet volop zetmeel en vezels vooraanvulling energiebehoefte 
Eet drie maaltijden per dag en niet vaker dan viermaal iets tussendoor 
Wees zuinig met zout, dit werkt preventief tegen een te hoge bloeddruk 
Drink dagelijks tenminste 2,5 liter vocht 
Houd je gewicht op het goede peil 
Voorkom voedselvergiftiging door goede hygiëne 
Houd rekening met de aanwezigheid van schadelijke stoffen 
Lees wat er op de verpakking staat, hierop staan de gegevens over de inhoud 
Alcohol werkt negatief, omdat het prestatievermogen afneemt en kans op blessure groter is 
Roken werkt nadelig op het uithoudingsvermogen. 
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Doel van sportmassage 

 
 
Het doel van de sportmassage is de gezondheid van de sportman/niet sporter te behouden en 
actief herstel te stimuleren. 
 
Zo onderscheiden we een:  
. preparatief doel:  voorbereidend op de komende inspanning zowel lichamelijk maar ook 
                               geestelijk. 
. preventief doel:  het streven om blessures te voorkomen, massage bereid het lichaam 

voor op belasting en hersteld het lichaam beter. De kans op 
vermoeidheid en ongecoördineerde bewegingen is daardoor 

          kleiner en daarmee de kans op letsel ook. 
. curatief doel:  herstellend van de toestand van het bewegingsapparaat na grote 

belastingen en overbelasting. 
 
Het belangrijkste effect van de massage is een verbeterde doorbloeding te bewerkstelligen. 
De stofwisselingsprocessen in de weefsels kunnen dan beter verlopen door een: 
. grotere toevoer van zuurstof en voedingsstoffen. 
. grotere afvoer van afvalproducten van de stofwisseling (melkzuur). 
 
Lokale en algemene effecten zijn: 
. verbetering van de doorbloeding 
. verbetering van de spierspanning 
. losmaken van de verklevingen 
. verbetering van de stofwisseling 
. pijnbestrijding 
. verbetering van de lokale condities van de huid (ontschilfering en verbetering van de 
  doorbloeding). 
 
Een sportmassage is gericht op het onderhouden van de conditie van een gezond lichaam. 
Of je nu sport op een recreatief niveau of hoger, sportmassage draagt bij tot hogere prestaties, 
een betere conditie en daardoor een sneller herstel na inspanningen. 
De doelen  die we daarmee bereiken is, algehele ontspanning en algehele stimulering. 
 
Leren te accepteren wat de belastbaarheid van uw lichaam is, is vaak moeilijker dan de grens 
van die belastbaarheid te overschrijden. 
Sportmassage helpt u hierbij. 
 
Ontspanningsmassage kan daarnaast zorgen voor het algehele welzijn van uw lichaam. 
Deze massage zorgt voor algehele ontspanning van uw spieren en laat de stress achter u. 
Een regelmatige massage zorgt ervoor dat uw spieren soepeler worden, helpt RSI klachten te 
voorkomen en verbetert uw mobiliteit en houding. 
In het dagelijkse leven zal het zich uiten in een ontspannen functioneren in de sportactiviteiten 
en zowel op het werk als in uw sociale bezigheden. 
Dus geen stress en geen spanningen op de sportvelden, werkvloer en privé leven. 
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Behandeling 

 
 
Hoe ziet een behandeling eruit 
Een stijve nek, een zere rug, spierpijn, vermoeide spieren, zeurende benen, af en toe of 
regelmatig, vrijwel iedereen heeft wel eens te maken met dit soort klachten. Dergelijke 
klachten zijn vaak vermoeidheidsverschijnselen die voortkomen uit lichamelijke en/of 
geestelijke inspanning. Deze inspanning wordt bewust (maar vaak geheel onbewust geleverd) 
tijdens bijvoorbeeld werk, sport en het ondergaan van stress. Een goede massage kan 
verlichting bieden en bijdrage aan het herstel van het lichaam. 
 
Bij een sportmassage behandeling kunnen naast de massage zelf ook de volgende 
onderdelen aan bod komen: 
. Anamnese (informatiegesprek) kennismaking cliënt 
. Inspectie van het lichaam (observatie lichaamshouding) 
. Functieonderzoek ( testen van de bewegingsmogelijkheden gewrichten) 
. Beoordelen van blessures en eventueel doorverwijzen naar en/of fysiotherapeut 
. Opstellen van behandelplan 
 
Afhankelijk van de klachten van de sporter kan een behandeling bestaan uit: 
. Tapen/bandageren van spieren en gewrichten 
. Opsporen en behandelen van spierverhardingen en verklevingen 
. Preventie van blessures 
. EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) 
 
Het karakter van een massage kan zijn: 
. Preparatief (stimulerend voorbereidend op komende inspanning) 
. Preventief  (door middel van massage wordt gestreefd om blessures te voorkomen) 
. Curatief     (cederend ontspannend en herstelbevorderend)   
 
Het tapen en bandageren: 
Tapen/bandageren is een hulpmiddel, om belasting en belastbaarheid onder diverse 
voorwaarden en omstandigheden aan elkaar aan te passen. 
Om dit optimaal te kunnen doen, moet men eerst een goede indruk hebben van de belasting en 
van de belastbaarheid, daarom doen we eerst functietesten waaruit moet blijken:  
. hoe een gewricht gesteund moet worden 
. welke beweging(en) gesteund moet(en) worden 
. in hoeverre een spier geholpen moet worden in zijn functie 
 
De kracht van het tapen/bandageren zit vooral in het feit, dat de functies zoveel mogelijk 
gehandhaafd blijven zonder dat er overbelasting plaatsvindt. 
Men kan blijven bewegen ondanks het feit dat men een tape/bandage draagt,dat dit dan weer 
tot gevolg heeft dat het herstel vordert. 
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Sportmassage: Wat kan wel, wat kan niet 

 
 
In de volgende gevallen kan een sportmassage een positieve uitwerking hebben: 
 
. Nek-,  rug- en schouderklachten  
. Hoofdpijnklachten waarbij verkramping van de nek en schouders een rol speelt 
. Algemene verkramping van de spieren 
. Spanningsklachten/stres 
. Verschijnselen van vermoeidheid door werk of sport 
. Klachten door overbelasting, verklevingen en verhardingen in het spierstelsel 
. Het terug op peil komen na vrijwel volledig herstel van een (sport) blessure 
 
Waar moet een sportmasseur zich aan houden. 
 
Uiteraard zijn de mogelijkheden die een sportmasseur u kan bieden (helaas) niet onbeperkt. 
In principe werkt een sportmasseur met fysiek gezonde mensen. 
De taak van de sportmasseur is vooral preventief. 
Een sportmasseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd diagnose te stellen bij 
ziekte of blessures of andere verwondingen. 
Een behandeling door een sportmasseur is niet bedoelt als een alternatief voor een medische  
advies of behandeling. 
Dit houd in dat een behandeling bij een sportmasseur nooit een therapeutisch doel zal hebben. 
 
Een sportmasseur mag wel: 
 
. In geval van een acute blessure of andere verwondingen eerste hulp verlenen 
. De sportmasseur zal de getroffen persoon daarna echter altijd doorverwijzen naar een arts of 
  ziekenhuis voor de diagnose en verdere behandeling. 
. Het verder fit houden van de sportman bij blessures behoort tot de taak van de sportmasseur. 
. Begeleiding van de sportman na blessure met functietesten, tapeconstructie en of/bandage       
  aanbrengen, versterkende oefeningen en hersteltrainingen.   
 
Verder dient een sportmasseur rekening te houden met het volgende: 
 
. Wanneer uw lichaam niet in goede conditie is, bijvoorbeeld dat u koorts of griep of een 
  ernstige verkoudheid hebt, mag u niet gemasseerd worden i.v.m de beïnvloeding van de   
  stofwisseling en de doorbloeding van het lichaam. 
  Daarnaast bestaat ook de kans van besmetting. 
. Aandoeningen van de huid  zoals zware acne, eczeem, steenpuisten, e.d kunnen redenen zijn 
  voor een sportmasseur om een massage te weigeren. 
  Dit met het oog op hygiëne, besmetting en uitbreidingsgevaar voor u zelf en voor anderen. 
. Bij aandoeningen als overgevoeligheidsreacties, lichte vaataandoeningen en verhoogde  
  bloeddruk kan de sportmasseur besluiten om de massage aan te passen. 
. Bij plaatselijke aandoeningen op het lichaam is het afhankelijk van de aard en de ernst van  
  de aandoening of er wel, niet of gedeeltelijk gemasseerd wordt. 
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Samengevat de taak van verzorg/medisch team in de vereniging: 

 
 
Normalisering 
. verbetering van zwakke schakels in het bewegingsapparaat 
. opheffen van disbalans (rekoefeningen/spierversterking) 
. het geven van individueel aangepaste oefeningen (in overleg met) 
 
Herstelbevordering 
. warming-up voor trainingen en wedstrijden, cooling down erna 
. verzorging met massage, individueel aangepaste oefeningen, looptraining, 
  fysiotherapeutische maatregelen in overleg fysiotherapeut 
. drink- en voedingsvormen en leefgewoonten 
. sauna, warmtekoude applicaties 
 
Het verminderen van risico’s door het geven van preventieve maatregelen 
. preventief en ondersteunend bandageren/tapen 
. aanpassen van kleding, schoeisel, bescherming 
. zorg voor de te gebruiken materialen 
. het signaleren en attaqueren van primaire endogene en exogene oorzaken van blessures 
 
Het snel herkennen en verwijzen van blessures 
. het geven van E.H.B.S.O 
. verwijzing en eventuele begeleiding van de sportman naar ziekenhuis of arts 
 
Voorlichting, opvoeding en advisering 
. leefwijze en persoonlijke hygiëne van de sportbeoefenaar 
. het bijbrengen van attitude en verantwoordelijkheid voor de zorg van het eigen lichaam van  
  de sportbeoefenaar 
. adviezen omtrent aanpassing klimaat, ondergrond, accommodatie en bandageren 
 
Functieonderzoek 
. functieonderzoek van het gezonde bewegingsapparaat (bespreking met sporter) 
. het registreren en bijhouden van de gegevens verkregen uit dit basisonderzoek 
. bespreking met fysiotherapeut betreffende te nemen maatregelen, voortvloeiend 
  uit het functieonderzoek 
. verwijzing naar arts/fysiotherapeut 
. regelmatige controle en bijhouden van de gegevens 
. opzetten sportmotorische veldtests met trainer voor bepaling conditionele eigenschappen 
  techniek, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen (combinaties) 
 
Beheer en verzorging van materiaalorganisatie 
. in overleg met het bestuur materialen ter verzorging aanschaffen 
. overleg met bestuur omtrent de noodzaak blessurepreventie 
 
Mentale verzorging 
. vaak heeft de sportmasseur een klankbordfunctie voor de psychosociale factoren van de          
  de sportman in de vereniging. 
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Rode draad invoering sportverzorgingsplan 

 
 
1 Bekendheid en herkenning geven:   Presentatie plan vereniging  
      Medische verzorging jeugd 
      Technische staf / hoofdtrainer jeugd   
 
        
2 Uitvoerende team in de praktijk: Hoofd verzorging sportfysiotherapeut 
      Sportmasseur jeugd/met verzorgers en EHBO 
      Technische staf jeugd/met trainers 
 
   
3 Onderdelen van uitvoering:   Presentatie sport verzorgingsplan 
      Informatie flyer blessurepreventie met hierin 
      - verenigingsinformatie 
      - regels voor veilig sporten 
      - preventieve begeleiding gezond bewegen 
      - herstelbegeleiding bij sportblessure 
       

Invoeren checklist blessurepreventie. 
Invoeren status en testenkaart met hierin: 

      - sportverleden 
      - blessureverleden 
      - gegevens naam verzekering en huisarts 
      - gegevens lichamelijke gesteldheid 
        Gegevens verzekering huisarts en/of op 
       -clubkaart  (voorkeur) 
      - KNVB voetbalkaart 
      - verzamel elftallijst  
 
 
4 Planning van uitvoering:              1ste seizoen: presentatie en vorming 
                       
      2de seizoen: uitbrengen informatie flyer 
        gegevens op clubkaart of …..? 
        uitvoering plan selectie elftallen 
      3de seizoen: algehele invoering verzorgplan 
        in dien dit beperkt mogelijk is? 
 

5 Totaal uitvoering verzorgingsplan Teams: 
1ste seizoen     
2de  seizoen     
3de  seizoen     
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Schema Jeugd / Sportverzorgingsplan 
 

Preventieve begeleiding sporters 
 
     Jeugd bestuur  

 
           Voorzitter 

                                   Groepsleider 
 

Taken 
    

Sportvelden en Materialen 
Verzorgingsruimte 
Organisatie 
Informatie 

 
Technische team    Medisch team 
 
 Hoofdtrainer                      Sportfysiotherapeut 
 Jeugdtrainer Co          Sport masseur 
 
Taken          Taken 
  
Fitheid en veldtests (medisch team) Statuskaart en Testenkaart 
Warming-up - Cooling-down         Sportmotorische tests 
Blessure preventie(medisch team)        Herstel begeleiding sportblessures 
Goed overleg blessures/fitheid  Verzorging en Massage 
 
Verantwoording trainingen/wedstrijden Verantwoording preventieve verzorging  
 
   
      De sporter zelf 
Taken  
 
Blessure preventie kan alleen worden bereikt, als de sportman zelf van de noodzaak daarvan 
overtuigd is. Het gedrag en het verantwoordelijks gevoel van de sportman zelf staat hierbij 
centraal. 
De sportman legt zichzelf vrijwillig sportief gedrag op en het naleven van de gedragsregels  
tegenover zijn trainer en teamgenoten en tegenstander. 
 
Verantwoording 
 
Gezonde leefstijl met verantwoording eigen lichaam 
Opvolgen van adviezen van de begeleiding 
Zorgt voor een optimale conditie 
Meldt op tijd signalen van overbelasting en blessures 
Zorgt voor goed materiaal zoals kleding schoeisel en bescherming. 
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   Uitvoering van Jeugd / Sportverzorgingsplan 
 
   Met hierin:  Gegevens verwerking statuskaart 
     Metingen en testen 
     Verzorgen plan van aanpak 
     Winterstop testen 
     Wekelijks overleg 

  
 
 
Uitgeven informatie brief over het nieuw in te voeren Sportverzorgingsplan en de door de 
speler zelf in te vullen statuskaart welk persoonlijk ingeleverd moet worden bij de 
sportverzorging met hierin de verwerkt Gegevens huisarts 
                  Gegevens ziekenkostenverzekering 
                           Persoonlijke gegevens. 
 
 
Uitvoeren van de metingen en testen om de conditie voor aanvang competitie te pijlen en te 
registreren. Uit te voeren door: Hoofdtrainer/trainers en de Sportverzorging. 
 
De hieruit gekomen gegevens indien nodig doornemen met betrokken spelers en plan van 
aanpak bespreken en waar indien nodig overleggen Sportverzorging met de hoofdtrainer. 
 
Het uitvoeren van het plan van aanpak met betrokken spelers . 
Uit te voeren door Sportverzorging 
 
Indien nodig conditietrainingen inlassen voor spelers met een conditionele achterstand. 
Uit te voeren door de Sportverzorging/Trainers 
 
In de winterstop het opnieuw uitvoeren van metingen en testen om zo een eventuele 
vooruitgang  van de lichamelijke conditie te pijlen. 
Uit te voeren door de Hoofdtrainer/trainers en de Sportverzorging. 
 
Wekelijks zal er een overleg plaatsvinden met Sportverzorging en de hoofdtrainer over de 
geblesseerde spelers en lichamelijke conditie overige spelers.  
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Verloop Revalidatie en hersteltraining na een sportblessure 
 

 
Er zijn drie soorten sportblessures:  

1. gewone sport blessures,  
2. acute sport blessures,  
3.   chronische sportblessures. 

 
1. gewone sportblessures: komen het meest voor. Zij worden vooral veroorzaakt door 

onjuiste trainingsmethode met een slechte voorbereiding, maar ook een slechte 
conditie. Verder ook onder invloed van bepaalde ziektes, lichaamsbouw, afwijkende 
bewegingspatronen, leeftijd en gewicht kunnen belangrijke factoren zijn in het krijgen 
van blessures. 

2. acute sportblessures: komen meestal voor door een klap, een val, een botsing of een 
verkeerde beweging. Als gevolg hiervan kan een zwelling, kneuzing, scheuring, 
verstuiking, ontwrichting of botbreuk ontstaan. 

3. chronische blessure: ook wel overbelastingsblessure genoemd wordt, ontstaat door het 
te vaak herhalen van een beweging, waardoor bepaalde spieren en pezen overbelast 
worden denk maar aan de voetbalknie. Maar ook door inwerkend geweld van buitenaf, 
denk hierbij aan trappen op de enkel en knie. Het vervelende van een chronische 
sportblessure is dat het genezingsproces vaak heel lang duurt.  

  
Als een van bovengenoemde blessures zich voordoet heeft het nooit zin om door de pijn van 
een blessure heen te trainen of te spelen. Als een bepaalde beweging pijn veroorzaakt, moet je 
die activiteit onmiddellijk stoppen, omdat dit het letsel alleen maar verergerd. Na een 
eventuele eerste hulp behandeling moet men direct, indien nodig, naar een dokter of specialist 
voor een grondig onderzoek. Vervolgens begin je aan je revalidatie en hersteltrainingen, 
onder leiding van een fysiotherapeut. En onder deskundig toezicht van een sportmasseur gaat 
men dan speciale oefeningen doen voor het herstel van het beschadigde lichaamsdeel, zonder 
de pijngrens te overschrijden. 
 
Belangrijk hierbij is, dat de sporter voor zich zelf de verantwoording neemt, in de keuzes 
die hij maakt. Of hij wel of niet, aan de voor hem uitgestippelde revalidatieprogramma deel 
zal nemen, en de adviezen serieus op zal volgen. Want dat bepaalt de gevolgen voor hem of  
de revalidatietijd  kort of langdurig is, of hij wel of niet volledig fit en herstelt van zijn 
blessure terug komt. Maar ook houd hij wat over van de door hem opgelopen blessure. Dit 
zijn factoren die hij zelf in de hand heeft, voor een gunstig en voorspoedig verloop tot zijn 
herstel.    
 
 
 
                                                                      
 
 
 
            
 



 
                    Jeugd / Sportverzorgingsplan                                                                     blz. 44 
                    Sportmasseur Tonny van Lieshout·                                                www.socra.nl 

In geval van een spier- of peesbeschadiging: begint het revalidatie programma over het 
algemeen met passieve rekoefeningen voor het herstellen van de flexibiliteit, gevolgd door 
speciaal op de beschadigde spiergroep gerichte specifieke, spierversterkende oefeningen, en 
word afgesloten met functionele oefeningen, waarbij de beschadigde spiergroep wordt 
gebruikt in combinatie met omringende spieren. Hierna horen de normale bewegingspatronen 
hersteld te zijn. 
Versterkende oefeningen verbeteren de spierkracht alleen wanneer je de spieren onder een 
steeds grotere belasting laat werken.  
Het is belangrijk na herstel van de blessure nog enige tijd dagelijks door te gaan met rekken 
van de beschadigde spieren zonder de pijn grens te overschrijden. Dit om de spier iets verder 
op te rekken en om de  juiste spierspanning te behouden. Maar ook zal dit voorlopig een 
eerste onderdeel zijn van de warming-up voor de trainingen. 
 
In geval van een gewrichtblessures: begint het herstelprogramma meestal met versterkende 
oefeningen voor de spieren rond het gewricht. Deze hebben tot doel de stabiliteit van het 
gewricht te verbeteren. En worden gevolgd door oefeningen voor het herstel van de 
beweeglijkheid van het gewricht.  
Het laatste onderdeel bestaat uit functionele, dynamische oefeningen. 
Ook bij dit soort blessures moet na herstel nog enige tijd doorgaan met de specifieke 
oefeningen dit om herhaling van het probleem te voorkomen.  
Om de beweeglijkheid van een gewricht te verbeteren moeten de omliggende spieren passief 
gerekt worden en moeten de gewrichtsdelen zelf met verende bewegingen gemobiliseerd 
worden. 
 
Vervangende training vormt een belangrijk onderdeel van het revalidatie proces, waarbij de 
trainingslast geleidelijk wordt opgevoerd om te proberen je conditie op peil te houden. 
Voornaamste effect van deze training zien we in de toename van de kracht,lenigheid, 
uithoudingsvermogen en een verbeterde coördinatie.  
Dus een verbetering van de motoriek.  
Vooral het gemakkelijker gaan bewegen door verbeterde inter en intramusculaire coördinatie 
zal in de technische vaardigheden opvallen. 
Moeilijke bewegingen gaan vloeiender verlopen. 
Je moet daarna rustig de normale trainingen weer opbouwen en het wedstrijdritme oppakken 
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Warming-up voetbal 

 
 
Welke onderdelen: 
 

1. Algehele circulatie (= doorbloeding) aanzetten 
2. Algehele spiertonus (= spanning) verhogen 
3. Opbouw naar wedstrijdconditie 
4. Opbouw naar specifieke explosieve conditie (kracht + snelheid) 
5. Warming-up met bal. 

 
Ad 1.   Rustig warmlopen tot het hele lichaam “opgewarmd” is 
            - 3 tot 4 minuten rondes lopen met licht oplopend tempo (geen abrupte versnelling) 
            - het lopen wissel je af met rotaties van het lichaam 
 
Ad 2.   Lichte vormen om spierspanning te verhogen 

- uitvalpassen rechtdoor, schuin naar voren en dwars 
- knieheffen en hielen aantikken 
- strekoefening rug in stand en in buiklig (vasthouden 5 sec. en 20 herhalingen) 
- buikspieroefeningen (recht, schuin links en rechts, series van ieder 20 herhalingen) 
Totaal ongeveer 6 minuten 

 
Ad 3.   Opbouw naar wedstrijdconditie 

- looppas met steigerungen (tempoversnellingen) 
- lichte sprongvormen (loop-, schaats-, hoogte-, huppel en dwarssprongen met lage    
  intensiteit) 

 
Ad 4.   Opbouw naar speciale explosieve conditie 
 - diverse sprongvormen (loop-, schaats-, hoogte-, huppel en dwarssprongen met  
    oplopende intensiteit (10 herhalingen) 

- sprintwerk (lange en korte sprints, met en zonder keren) 
- LET OP sprintwerk: korte herhalingen met genoeg tussenpauzes (moet intensief   
   blijven) 

 
Ad 5. Warming-up met bal (bekend) 
 LET OP dat de elementen met 4, daarin vaak terugkomen. 
 
De totale warming-up zonder bal moet minimaal 15 minuten duren 
Een goede warming-up zorgt ervoor dat je scherp en verantwoord de wedstrijd ingaat! 
En dat levert extra punten op! 
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Enkele oefeningen voor hersteltraining 

 
 
Oefeningen met 2 rijen pionnen: 

-  korte steps en looppas rugwaarts terug om pionnen 
- shuttle run om pionnen en rugwaarts terug 
- schaatssprongen tussen pionnen door en sprintend terug 

Oefeningen met bal voor balgevoel, techniek, en coördinatie: 
      - dribbelen met bal met afwisselend met rechter en dan linker voet 

- dribbelen met linker/rechter voet 
- dribbelen met keren 
- dribbelen tussen pionnen door 
- kaatsen bal afwisselend met linker en rechter voet op korte afstand (tempo verhogen) 
- kaatsen bal met ene voet aannemen en met andere voet weer kaatsen (tempo verhogen) 
- kaatsen bal en teruguitlopen en weer vooruit schakelen als de bal weer gespeeld is 
- trappen bal en elke keer afstand vergroten 
- bal kaatsen sprinten en terug gespeelde bal afwerken op goal 
- duel een tegen een en afwerken op goal 
- binnen in verzorgruimte met bankje opbouwend 3 series van 30 tot 50 steps  
- afsluiten met tien minuten fietsen op hometrainer 

 
 
Na het douchen, evaluatie over laatste training en gesprek over vervolg revalidatie. 
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Warming-up training/voetbal en/of wedstrijd  

 
 
Warming-up training/voetbal en/of wedstrijd 
 
Welke onderdelen: 
 

1. Algehele circulatie (= doorbloeding) aanzetten 
2. Algehele spiertonus (= spanning) verhogen 
3. Opbouw naar wedstrijdconditie 
4. Opbouw naar specifieke explosieve conditie (kracht + snelheid) 
5. Warming up met bal. 

 
Ad 1.   Rustig warmlopen tot het hele lichaam “opgewarmd” is 
            - 3 tot 4 minuten rondes lopen met licht oplopend tempo (geen abrupte versnelling) 
            - het lopen wissel je af met rotaties van het lichaam 
 
Ad 2.   Lichte vormen om spierspanning te verhogen 

- uitvalpassen rechtdoor, schuin naar voren en dwars 
- knieheffen en hielen aantikken 
- strekoefening rug in stand en in buiklig (vasthouden 5 sec. en 20 herhalingen) 
- buikspieroefeningen (recht, schuin links en rechts, series van ieder 20 herhalingen) 
Totaal ongeveer 6 minuten 

 
Ad 3.   Opbouw naar wedstrijdconditie 

- looppas met steigerungen (tempoversnellingen) 
- lichte sprongvormen (loop-, schaats-, hoogte-, huppel en dwarssprongen met lage    
  intensiteit) 

 
Ad 4.   Opbouw naar speciale explosieve conditie 
 - diverse sprongvormen (loop-, schaats-, hoogte-, huppel en dwarssprongen met  
    oplopende intensiteit (10 herhalingen) 

- sprintwerk (lange en korte sprints, met en zonder keren) 
- LET OP sprintwerk: korte herhalingen met genoeg tussenpauzes (moet intensief   
   blijven) 

 
Ad 5. Warming up met bal (bekend) 
 LET OP dat de elementen met 4, daarin vaak terugkomen. 
 
De totale warming-up zonder bal moet minimaal 15 minuten duren 
Een goede warming-up zorgt ervoor dat je scherp en verantwoord de wedstrijd ingaat! 
En dat levert extra punten op! 
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Diverse oefeningen training voetbal  

 
 
Oefeningen om een goede spierspanning te krijgen. 
 
Rustig rondjes warm lopen met afwisselt rotaties van het hele lichaam tot het gehele lichaam 
opgewarmd is. 
Oefeningen onderlichaam: 

- looppas, kleine passen, voeten goed afwikkelen, armen ontspannen meebewegen 
- rustige looppas, armen ontspannen zwaaien, zowel voor als achteruit zwaaien 
- ontspannen huppelen, voeten goed afwikkelen, armen ontspannen meebewegen 
- spreidstand, handen in de zij, met heupen grote cirkels draaien, schouders en hoofd stil 
- looppas, armen langs lichaam, R hak bil  aantikken, 2 passen L hak bil aantikken(2-3) 
- looppas kleine passen afwisselend knie heffen tot 90 graden, landen  op voorvoet 

Oefeningen bovenlichaam: 
- zijwaarts lopen richting linker schouder, L voet zijwaarts verplaatsen R voet voorlangs 

kruisen, heupen meedraaien, armen en schouders bewegen tegenovergesteld, bij 
kruispas voor het linkerbeen langs de knie extra heffen, dan wisselen rechterbeen 

- hef van uit spreidstand de armen zijwaarts tot horizontaal, draai afwisselend 
rechts/linksom kijk de verste hand na, heupen en voeten blijven in stand staan  

- sta rechtop met armen omhoog gestrekt, laat de armen ontspannen naar beneden 
vallen, veer iets door de knieën en zwaai de armen langs de knieën naar achteren, dan 
weer omhoog 

Opbouw naar training & wedstrijdconditie met verschillende oefenvormen in looppas: 
- zijwaarts lopen met armen langs het lichaam 
- met hiel bil aantikken 
- knie opheffen 
- links/rechts en beiden handen grond aantikken 
- schakelen vooruit/teruguitlopen 
- lichte sprongvormen tijdens lopen, naar voren, schaats, huppelen 

Opbouw naar explosieve conditie met diverse sprintvormen korte & lange sprints: 
- sprints met tempoversnellingen 
- lange en korte sprints met en zonder keren 
- explosieve korte/lange sprints 
- bovenstaande met genoeg tussenpauzes maar wel intensief 

Opbouw warming-up met bal: 
- boven staande explosieve elementen moeten hierin terug komen 

Duur van de totale warming-up: 
- de totale warming-up zonder bal duurt minimaal 15 minuten 
- de warming-up met bal minimaal 10 minuten 

Een goede warming-up zorgt voor de scherpte en een verantwoorde start van 
training/wedstrijd. 
 
Cooling down na training/wedstrijd: 

- met groep ontspannen uitlopen met tussendoor het narekken van de spieren 
- evaluatie met de groep over de training/wedstrijd en eventueel aangeven van 

klachten/blessures 
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EHBO 

 
 

Allereerst veiligheid 
 
Ø Veiligheid  allereerst voor jezelf, dan voor anderen, pas dan voor het slachtoffer. 
Ø Wat, wie, hoeveel etc wat is er gebeurt? Zijn er meerdere slachtoffers? Hoe is de 

verwondingen van de slachtoffers? vraag of iemand iets heeft gezien etc. 
Ø Geruststellen van slachtoffer, beschutting bieden/zoeken, laat iemand niet in de 

volle zon of regenbui liggen. Ben wel eerlijk tegen het slachtoffer. E.v. met  
de rautek greep verplaatsen indien dit nodig is. Ook e.v. met de  
ondersteunende greep te verplaatsen. 

 

    de rautek greep 
 
Ø Bel 1-1-2 of laat iemand anders bellen voor professionele hulp. Geef informatie over 

waar moet een ambulance komen, om hoeveel slachtoffers gaat het, wat het slachtoffer 
mankeert, gaat het om een reanimatie moet je dit erbij vermelden. 

Ø Huisartsenpost 0900-8861  
Ø Helpen  eerste hulp bieden aan het slachtoffer daar waar het slachtoffer ligt. Zo 

mogelijk niet verplaatsen, alleen dan wanneer jezelf of het slachtoffer in gevaar komt. 
Ø IJs/Koelen we proberen door het plaatsen van een vrieskastje dat er altijd ijspacks op 

voorraad zijn en anders willen we van die knijppacks in de kast leggen, zodat er altijd 
gekoeld kan worden. Ook water is een goed middel om te koelen. We leggen er ook 
enkele handdoeken neer om mee af te drogen. 

Ø EHBO kist ook de EHBO kist in orde maken en houden. Probeer ook zelf met beleid 
om te gaan met de spullen in deze kist. Laat het geen rommeltje worden, wat je eruit 
haalt noteer je op een briefje dat erbij zit. Zodat diegene die deze kist bijhoudt in een 
opslag kan zien wat er e.v. nog aangevuld moet worden. 
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DE 3 VITALE FUNCTIES 
 

1. Ademhaling 
2. Bloedsomloop 
3. Sturing vanuit de hersenen. 

Ademhaling en bloedsomloop worden geregeld vanuit de hersenen (sturing), die zonder 
zuurstof niet goed kunnen werken. Omdat deze 3 van levensbelang zijn en niet goed kunnen 
zonder elkaar, worden ze samen de vitale functies genoemd. 
Valt een van de 3 weg door b.v.  
ü Een geheel of gedeeltelijk afgesloten luchtweg  

(braaksel, de tong, astma, zwelling, vreemd voorwerp) 
ü Een onvoldoende werking van de longen 

(gebroken ribben, doordringende borstwond, verdrinking, stoornissen in 
bloedsomloop) 

ü Een onvoldoende werking van het hart 
(hartinfarct of hartritme stoornissen, veel bloedverlies, elektrische schok, stoornissen 
in de ademhaling) 

ü Onvoldoende bloed in de bloedvaten 
(in- of uitwendige bloedingen, uitdroging) 

ü Een gestoorde sturing vanuit de hersenen 
(schedelhersenletsel, hersenbloeding of beroerte, vergiftiging, oververhitting, 
onderkoeling, suikerziekte, epilepsie, elektrische schok, stoornissen in de ademhaling 
of bloedsomloop. 

Dit alles kan leiden tot stoornissen in het zuurstoftransport, dit kan leiden tot een 
zuurstoftekort waardoor de organen beschadigd worden. 
DUS CONTROLE VAN DEZE FUNCTIES IS HET ALLERBELANGRIJKSTE. 
 
 
 
BENADEREN VAN HET SLACHTOFFER DAT OP BUIK LIGT 
EN DRAAIEN VAN BUIK NAAR RUG 
DAARNA STABIELE ZIJLIGGING 
 
 

1. Benader het slachtoffer aan de kant van het gezicht 
2. Spreek slachtoffer luid en duidelijk aan, schud voorzichtig met de schouders 
3. Geen reactie, goed naar slachtoffer kijken, geen rare houdingen of stand van benen of 

armen. Ziet alles er “gewoon” uit buiten dat ze geen reactie geven. 
4. Dan gaan we slachtoffer draaien van buik naar rug. 
5. Neem mee wat je tegenkomt, arm langs het lichaam, been (voet) over andere been, 

arm voorzichtig langs zijn hoofd omhoog. 
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6. Pak nu schouder en met andere hand heup (pak daarbij tevens de arm die langs de 

heup ligt) 

                    
7. Draai het slachtoffer naar je toe tot hij op zijn heup ligt, verplaats nu je hand van 

schouder naar hoofd. En begeleid hoofd totdat slachtoffer op rug ligt. 
8. Nu kun je kijken wat slachtoffer mankeert, wat je moet melden bij 112, en kun je 

slachtoffer in stabiele zijligging leggen. (we gaan ervan uit dat slachtoffer wel een 
ademhaling heeft, dus bij geen reactie is slachtoffer bewusteloos) 

9. Bij 112 geven we dus door, naam van melder, plaats waar hulp moet komen, wat er is 
gebeurt, hoeveel slachtoffers, e.v. bij kind ong. de leeftijd, wat slachtoffer mankeert. 

                                                                                               
 

10. BLIJF ZELF BIJ SLACHTOFFER EN LAAT IEMAND ANDERS BELLEN OF 
WAARSCHUWEN. ZET ANDERE LEERLINGEN B.V. OP DE BANK/GROND 
EN GEEF JE ASSISTENT OPDRACHT OM OP DE ANDERE KINDEREN TE 
LETTEN. ZORG DAT ER GEEN PANIEK IN DE TENT KOMT, DUS BLIJF 
ZELF OOK RUSTIG. Als jij rustig bent zijn de leerlingen ook rustig. 

11. We gaan nu slachtoffer van rug naar stabiele zijligging plaatsen. 
12. Een arm haaks van het lichaam leggen, 
13. Een been (verste weg) onder de knieholte van andere schuiven. 
14. Andere hand in ALAAF houding tegen het hoofd leggen. 
15. Nu pak je de knie die je als hefboom gebruikt en draai slachtoffer zijwaarts, 
16. JE BLIJFT NU LETTEN OP SLACHTOFFER, OOK OP ZIJN/HAAR 

ADEMHALING TOT HULP ER IS. 
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Een ander verhaal wordt het als iemand geen ademhaling meer heeft. Ook het hart zal er dan 
na enkele minuten mee ophouden. In dit geval zal je reanimatie toe moeten passen. Het 
allerbelangrijkste is om zo snel mogelijk te waarschuwen (112). Melden dat het om een 
reanimatie gaat. Hoe eerder professioneel hulp aanwezig is hoe meer kans het slachtoffer 
heeft om te overleven. Zo snel mogelijk beginnen met reanimeren, 30 keer drukken en 2 
beademingen.  
Indien er een Defibrillator (AED) aanwezig is deze zo snel mogelijk laten halen. 
 

  
FLAUWTE 

  
Buiten bewustzijn                  kort durend 
Door b.v. bloedverlies, schrik emoties, na ziekte, benauwde ruimte’s, soldatenhouding. 
De bloedvaten verslappen, zodoende stroomt het bloed naar beneden (benen).  
Het slachtoffer ong. 10 minuten laten liggen, daarna het slachtoffer zelf rustig laten gaan 
zitten. Wel in de gaten houden. Als slachtoffer dorst heeft geen drinken geven. Het 
slachtoffer moet eerst zelf een glas vast kunnen houden dan pas een klein slokje en beetje bij 
beetje, dit pas na ongeveer 10 minuten geven. 
De bloedvaten hebben ongeveer 6 tot 8 minuten nodig om de spanning weer goed te krijgen 
vandaar dat het slachtoffer 10 minuten moet blijven liggen zodat de bloedvaten overal op 
spanning kunnen komen. Na 10 minuten nog niet goed met het slachtoffer dan is er meer aan 
de hand. Dan handelen volgens een slachtoffer met bedreigde ademhaling. 
 
WONDEN 

 
Ø Wat is het voor wond? Groot/klein? Kun je het zelf verbinden? Moet je ermee naar 

de arts om b.v. te hechten? 
Ø Verbinden en voorkomen dat het erger wordt. 

Het wondje schoonmaken, desinfecteren en daarna verbinden. 
Bij grote wonden verbinden en naar een arts. Niet desinfecteren als je naar een 
huisarts/EHBO post gaat. 
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AANLEGGEN VAN SNELVERBAND OF GAASVERBAND 
 

1. Laat slachtoffer bij voorkeur zitten of liggen. Beoordeel wond, en besluit welk gaasje 
je wilt gaan gebruiken en hoe groot etc. 

2. Houd het lichaamsdeel dat bloed bij voorkeur iets omhoog, hierdoor bloed het minder 
omdat bloed niet (voldoende) omhoog gestuwd wordt. 

3. Maak verpakking open zonder verband open te vouwen of binnenste aan te raken. 
Vouw het open ong. 30 cm boven de wond. Pak met elke hand een zwachtel en trek 
snelverband open. Of leg een steriel gaasje op de wond. 

4. Bij een snelverband moeten alle 4 de randen afgedekt zijn. Overlap voor de helft het 
verband voor de andere helft de huid. Totdat alle hoeken zijn afgedekt. Zo ook met 
andere uiteinde rolletje. 
Bij een rolletje verband hetzelfde alleen nu zit het gaasje op 1 rol. Dus ook hier alle 
hoeken afdekken zodat er geen vuil meer kan binnenkomen. 

 
Als het nu flink bloed dan leg een je wonddrukverband aan. 

 
1. Eerst druk uitoefenen daar waar het bloed, stevig dichtdrukken met b.v. een schone 

zakdoek, theedoek, driekanten doek of met verbandmateriaal. 
2. Verbinden zoals hierboven beschreven, daarna leg je een paar lagen synthetische 

watten over het snelverband, dus rondom de gewonde ledematen. 
3. Zorg dat de watten aan beide kanten ruim over de rand van het snelverband steken. 
4. Leg nu het geheel vast, bij voorkeur met een ideaalzwachtel, waarbij je druk uitoefent 

daar waar de bloeding is. 
5. Zorg dat er ong. 2/3 cm van de synthetische watten nog te zien zijn. 
6. Zwachtel naar de romp toe, waarbij iedere volgende slag de vorige voor tweederde 

bedekt. Er wordt NOOIT terug gezwachteld. 
7. Zet verband vast met een klemmetje of kleefpleister, e.v. in mitella de arm rust geven. 

                                                  
ERNSTIGE UITWENDIGE BLOEDING 
 
Bij een slagaderlijke bloeding komt er de eerste 10 tot 20 sec. weinig bloed uit de wond. Dit 
komt omdat de aders (spieren) samentrekken. 
 
                                                                            Een ader is een spier die samentrekt 
                                                                            als er een breuk ontstaat. 
 
 
Je drukt iets schoons op de wond, b.v. een doek. Dit stevig aandrukken en de eerste 10 
minuten er niet vanaf  doen om te kijken. Na 10 minuten zijn de adertjes eromheen helemaal 
leeg gedrukt (geen bloed meer). Je kunt nu in ong. 2 minuten de wond met een drukverband 
afdekken. Na ong. 2 minuten zou de wond weer gaan bloeden omdat dan de omliggende 
adertjes weer met bloed gevuld worden. 
 
Bij een glassplinter of andere splinter deze laten zitten en erlangs druk proberen uit te 
oefenen, door met je duimen aan beide zijde druk uit te oefenen. 
Het doel: van de 1e hulp is voorkoming van verdere bloedverlies. 
Het doen: Slachtoffer laten liggen, stelpen van bloeding door lichaamsdeel omhoog te houden 
en druk uitoefenen. (wonddrukverband) 



 
                    Jeugd / Sportverzorgingsplan                                                                     blz. 54 
                    Sportmasseur Tonny van Lieshout·                                                www.socra.nl 

Daarna: steun en rust geven aan het lichaamsdeel. Zorgen voor professioneel hulp. 
 
Aders: deze bloeden meteen en soms best heftig 
Slagaders: hier komt in eerst instantie weinig bloed omdat de spieren samenknijpen en dus 
geen bloed uit de aders kan komen. 
 
MITELLA 
 

1. Ga schuin voor slachtoffer staan 
2. Pak de driekanten doek vast bij de punt en de slip 
3. De punt wijst naar gewonde elleboog, de andere slip onder de gewonde arm naar de 

gezonde schouder 
4. Andere slip via gewonde arm/schouder naar de gezonde schouder brengen. 
5. Hier de slippen met een platte knoop aan elkaar knopen, e.v. met een veiligheidsspeld 

de punt voor vast zetten 

                                                                                                                  
BREDE DAS 
 

1. Is nu de schouder/bovenarm gewond dan geven we steun met een brede das. 
2. Dit is hetzelfde als de mitella maar nu vouwen we de doek enkele keren dubbel tot we 

een brede das hebben. 
3. Op dezelfde wijze de das aanleggen als de mitella. 
4. Mocht nu het slachtoffer moeilijk doen dan kun je in plaats van no.4 van de mitella 

deze niet voor maar onder oksel door naar achteren brengen, om daar de uiteinde aan 
elkaar te kunnen knopen. 

 
BREUKEN 
 
Botbreuk 
Ø Open of een dichte botbreuk? 
Ø Altijd professioneel hulp inschakelen of bij een arm breuk naar de EHBO post van een 

ziekenhuis 
Ø Bij het verbinden mag er wel lichtjes aan het been/arm getrokken worden, is een 

verlichting voor het slachtoffer nooit duwen. 
Open botbreuk de wond zodanig afdekken zodat er geen vuil in kan komen. Bij een 
beenbreuk een ambulance laten komen. Bij een armbreuk zou het vervoer met een personen 
auto kunnen. Het gewonde lichaamsdeel steun geven. 
Steun geven we door mitella (bovenste ledematen,onderarm, pols, hand) brede das 
(sleutelbeen, schouder, bovenarm, elleboog) 
OUDERS WAARSCHUWEN 
Steun geven we door (onderste ledematen, bekken, bovenbeen, knie, onderbeen) met behulp 
van een opgerolde deken, kleding of tassen. Zo mogelijk in de hele lengte van het been. 
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ONTWRICHTINGEN 
 
Ø Pijn, onvermogen het getroffen gewricht te gebruiken, zwelling, soms een abnormale 

stand of een abnormale beweeglijkheid, een uitwendige wond. 
Ø Bij elleboog, schouder, vingerkootje, heup, knie of enkel. 
Ø Er zijn 4 soorten gewrichten: kogel, zadel, scharnier en rol gewricht. 
Ø Houd het getroffen lichaamsdeel onbeweeglijk, verwijder sieraden, geef rust en steun 

aan het getroffen lichaamsdeel en de positie waarin het wordt aangetroffen. Dek bij 
een open botbreuk/ontwrichting de wond af, door hoedje te maken. 

Als het echt uit de kom is dan professioneel hulp inschakelen, anders steun geven en rusten 
van b.v. de schouder of elleboog. 
BIJ EEN VAL VAN HOOGTE, MOET JE EXTRA BEDACHT ZIJN OP EEN 
BOTBREUK VAN DE RUG- OF NEKWERVEL, DUS LATEN LIGGEN EN NIET 
VERPLAATSEN VAN SLACHTOFFER. 
 
KNEUZINGEN EN VERSTUIKINGEN 
 
Ø Kneuzingen en verstuikingen zijn een beschadiging van de weke delen tussen huid en 

bot, door een slag of stoot, of door een geforceerde beweging van het gewricht. 
Ø Eerst alleen de pijn. Daarna zwelling, dikker worden van b.v. de enkel, roze kleur, 

later >15 min< zie je het blauw worden. Onderhuidse bloeding 
 

Bij kneuzingen heb je pijn OP EEN BEPAALDE PLAATS, het slachtoffer kan de 
plaats goed aangeven.  
Kneuzingen: ergens tegen aan gestoten. 
Bij verstuikingen zit de pijn IN HET GEHELE GEWRICHT, meestal komt er 
verdikking van het gewricht. 
Verstuiking: b.v. je voet omgeslagen, of pols omgeslagen. 

 
Koelen, verwijderen van b.v. sieraden, rust geven aan lichaamsdeel door been b.v. hoger te 
leggen, of arm in mitella, oftewel steunverband aan te leggen. 
 
 

                                                             
Steun verband is bijna hetzelfde als een wonddrukverband, alleen zonder een wondverbandje. 
Je gebruikt eerst synthetische watten die je royaal om het gewricht heen legt. Nu ga je met een 
ideaalzwachtel het gewricht omzwachtelen waarbij je dus druk door elke slag een beetje aan 
te trekken. Nooit terug zwachtelen. Aan de uiteinde kun je altijd enkele vingers onder het 
verband krijgen dan pas begint de druk op het gewricht. 
 
BLOEDNEUS 
Het slachtoffer een keer flink laten snuiten, dan de neus onder het botje zo ong. 5 tot 10 
minuten dicht knijpen. Daarna NIET snuiten. Dit alles in een zittende schrijfhouding 
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BRANDWONDEN 
 
Brandwonden altijd minstens 10 minuten koelen met lauw water. Dus niet ijskoud water maar 
een beetje handwarm tot koel. Geen harde straal maar een zacht lopende kraan. Of liever in 
een bak waarbij steeds water in loopt maar dan niet op de wond. 
Verbranding aan 
Handen/voeten 
Gewrichten                                      bij deze brandwonden altijd naar een arts omdat dit  
Gelaat                              zeer gevaarlijke wonden zijn. Littekenweefsels etc. 
Geslachtsorgaan 
 
Dit geldt ook voor schaafwonden, deze moeten eerst schoongewassen worden. 
 

                                      
     
GEVALLEN OP HOOFD 
 
Laat slachtoffer in eerste instantie altijd liggen, vraag waar slachtoffer pijn heeft, wat er is 
gebeurt etc. Het hoofd is altijd gevaarlijk omdat door de val of stoten er een trilling in de 
hersenen plaats vindt. Je weet dat alle sturingen vanuit de hersenen plaats vindt. Dus neem 
contact op met ouders (vertel wat er is gebeurt) of in ernstige gevallen waarschuw of neem 
contact op met een arts. Vraag wat te doen, geef duidelijke aanwijzigingen en hoe het een en 
ander is gebeurt. Hij zal dan vertellen hoe verder te handelen. 
Zelf behandeling is ondersteunen van het hoofd. Je gaat achter het slachtoffer zitten, leg je 
handen als een kommetje onder het hoofd. Zo ligt het slachtoffer niet te hoog maar ook niet te 
laag en is het een prettige houding.  
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Enkele belangrijke telefoonnummers voor onze regio 

 
 

Belangrijke telefoonnummers: 

Alarmnummers  
Alarmnummer ambulance, brandweer, politie 112 
In niet levensbedreigende situaties:  
Ambulance (040) 244 21 21 
Brandweer (040) 244 54 45 
Brandweerkazerne (0493) 49 14 44 
Politie (landelijk) Geen spoed wel politie (0900)      88 44 
Regiopolitie afd. Deurne-Asten-Someren (DAS) (0900)      88 44 
Huisartsen  
Centrale Huisartsen Post  (0900)      88 61 

ma t/m vr van 17.00 - 08.00 uur volgende ochtend 
za-zo-feestdagen tot 08.00 uur volgende ochtend 

 

Huisartsenpraktijk Schakenraad, Cuppen en vd Broek (Someren) (0493) 49 13 50 
        spoednummer Schakenraad/Cuppen/Broek (0493) 49 03 50 
Huisartsen Roelofsen en Versteegh (Someren) (0493) 47 99 77 

spoednummer Roelofsen/Versteegh (0493) 47 99 60 
H. Deiman (Someren-Eind) (0493) 44 03 70 
F. Raaymakers (Lierop) (0492) 33 18 56 
dokter Mateijsen en dokter Westphal (Someren) (0493) 49 70 10 
       spoednummer Mateijsen/Westphal (0493) 47 38 05 

Apotheek   

Apotheek Evers Wilhelminaplein (0493) 49 11 23 
Apotheek Someren Postelpark (0493) 49 59 54 
Apotheek Llyods Kerkstraat (0493) 44 08 36 

Apotheek Mediq Postelpark (0493) 49 59 54 

Gemeente  
Gemeentehuis (0493) 49 48 88 

Ziekenhuizen  

St. Anna Geldrop (040) 28 64 040 
Catharina Eindhoven (040) 23 99 111 
Elkerliek Helmond (0492) 59 55 55 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven (040) 88 88 000 
St. Jans Gasthuis Weert (0495) 57 21 00 
Storingsnummers  
Elektriciteit (Essent) (0800)      00 73 
Gas (RWE Obragas) (0492) 59 48 88 
Water (Brabant Water) (073) 683 80 00 
Telefonische hulpdiensten  
Advies- en meldpunt kindermishandeling (0900)123 12 30 
Kindertelefoon (0800)      04 32 
Stichting SOS telefonische hulpdienst Noord-Brabant (0900)      07 67 
Buro Slachtofferhulp Brabant Zuid-Oost (09.00 - 17.00 uur) (040) 211 66 25 
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Aantekeningen 
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