Sportmedisch begeleiding gezocht voor korfbalvereniging Wageningen
Voor de selectie van korfbalvereniging Wageningen zijn we voor dit seizoen (2020/2021) op zoek
naar fysiotherapeuten en/of sportmasseurs (in opleiding) voor de zaterdagen en indien mogelijk een
trainingsavond (dinsdag of donderdag).
KV Wageningen is de korfbalvereniging in Wageningen en we spelen sinds 2018 op onze nieuwe
locatie Het Binnenveld aan de Marijkeweg in Wageningen. Binnen KV Wageningen bieden we zowel
breedtesport aan als wedstrijdsport waarbij de selectie uitkomt in de landelijke hoofdklasse. Binnen
het korfbal kennen we daarboven nog één niveau: ereklasse op het veld en de Korfbal League in de
zaal. De trainers en spelers uit de selectie zijn dus ook heel serieus bezig met hun sport en
blessurepreventie en herstel is dus van groot belang.
De medische staf van KV Wageningen bestaat uit fysiotherapeuten van Fysiotherapiepraktijk Vis uit
Wageningen en bestaat momenteel uit Pieter Jansen en Jelle Westerink. Pieter neemt hierin de
leiding en begeleid spelers ook vanuit de praktijk. De andere fysiotherapeut is Jelle en hij begeleid de
spelers op een van de trainingsavonden in de warming-up en voor de training door middel van
medische begeleiding, masseren en tapen. De andere trainingsavond en de wedstrijddag (zaterdag)
zouden we graag nog invullen met een dan wel meerdere personen.
Voor de trainingsavond gelden dezelfde werkzaamheden als Jelle uitvoert op de andere
trainingsavond (20:30 start training, daarvoor moeten alle spelers die daar behoefte aan hebben
medische begeleiding gehad hebben). Voor de wedstrijddag (voornamelijk zaterdag) geldt dat er
begeleiding nodig is vóór de wedstrijd (anderhalf uur voor aanvang) maar ook tijdens de wedstrijd.
Daarnaast gaat het hier om zowel de uit als thuiswedstrijden. Wageningen 1 speelt op landelijk
niveau dus dit betekent ook dat de uitwedstrijden door geheel Nederland zijn.
Het veldseizoen start eind augustus tot eind oktober. Vanaf november trainen we in de zaal t/m
maart en daarna start weer de 2e helft van het veld tot half juni. De trainingsmomenten van de
selectie zijn dinsdag en donderdag van 20:30 tot 22:30. Wedstrijden zijn voornamelijk op zaterdag
(einde middag en begin avond) en af en toe op zondagmiddag.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Naomi Stummel via
naomistummel@gmail.com of 06 2714 2406

