
Baronie heeft een samenwerking met Fysiomore BV 

Fysiomore BV heeft in de regio prachtige fysiotherapiepraktijken, die ieder hun eigen specialisme 
hebben. Fysiomore BV speelt een belangrijke rol bij onze selectie elftallen, maar biedt ook 
ondersteuning voor niet-selectie elftallen.  

Op de volgende momenten is Fysiomore BV aanwezig op de club (sponsorhome)  

Dinsdagavond van    19:00-20:00  inloopspreekuur  
    20:00-20:30 performance training zondag 1.  

Woensdagmiddag     16:30-17:30  performance trainingen jeugd  
    17:30-18:00  inloop spreekuur  

Donderdagavond    19:00-20:00 inloopspreekuur 

    18:00-19:00  performance trainingen jeugd  

Zaterdagmiddag   

Als een speler tijdens een training of thuiswedstrijd een blessure oploopt dan kan men een diagnose 
laten opstellen bij 1 van de fysiotherapeuten van Fysiomore BV op ons complex.  
De diagnose is gratis de daarna eventuele behandelingen gelden de regels van het basispakket (voor 
spelers onder de 18 jaar) of aanvullende verzekering (voor spelers 18 jaar of ouder). Lees “Is 
fysiotherapie opgenomen in het basispakket?”.  

Waarom is de aanwezigheid van een  fysiotherapeut op ons sportclub zo 
belangrijk? 

Fysiomore is niet meer gebonden dat behandelingen van sportblessures op de praktijken van 
Fysiomore moet worden behandeld. Fysiomore kan vanaf dit seizoen ook haar behandelingen 
verrichten op de Blauwe Kei (in het sponsorhome). Op verschillende trainingsavonden en middagen 
kunnen spelers behandeld worden op ons complex.  
Fysiomore is er niet alleen om te behandelen, maar houdt zal tevens spelers het hele jaar monitoren 
om blessures te voorkomen en prestatie te verbeteren.  
Er kunnen diverse fysiotherapeutische sporttesten worden afgenomen, performerstrainingen, en 
snelheidstesten etc.  
Binnen de club nemen we deze testen op vrijwillige basis af om spelers eventueel te monitoren.  

Wat maakt het monitoren van spelers zo belangrijk? 

Ieder speler beweegt op een andere manier, dus specifieke monitoring is belangrijk. Door sporters te 
monitoren en te onderwerpen aan fysieke testen komt Fysiomore BV veel te weten over 
bewegingspatronen en fysieke belastbaarheid van de sporters. Bij de jeugd is het belangrijk om de 
groeispurtmetingen te doen, aangezien de groeispurt invloed heeft op de fysieke belastbaarheid, 
blessuregevoeligheid en prestaties. De uitkomsten van deze testen worden besproken met trainers, 
spelers en ouders. Mocht er uit de test(en) blijken dat een speler een extra onderzoek/ behandeling 
nodig heeft,  dan wordt dit met speler/ouders vooraf besproken.  

 

 


