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utrecht - 'In de topsport heb 
je twee soorten fysiotherapie: 
sportfysiotherapie gericht 
op training en opbouw en 
manuele therapie gericht op 
snelle behandeling van spieren 
en gewrichten. Als je die twee 
combineert, heb je een ideale 
combinatie voor sporten op hoog 
niveau.' 
Aan het woord is Jeroen Wirtz, 
manueel fysiotherapeut bij Lutmers 
in Gezondheidscentrum Prinsenhof. 
Beroepsmatig is hij vaak bezig met 
het ‘kraken’ van patiënten met nek-, 
rug-, of schouderklachten en in zijn 
vrije tijd beoefent hij hardlopen, 
wielrennen en schaatsen, maar 
vooral staat hij op zaterdag langs 
de hockeyvelden om zijn zoons 
te ondersteunen. Als vader en 
supporter en als jeugdtrainer en 
-coach van het team van één van zijn 

zoons.
Wirtz: 'In het hockey moet je veel 
bukken, dus veel klachten zijn 
daaraan gerelateerd en hebben 
betrekking op nek en rug. Ook 
enkelklachten komen veel voor. 
Ik sta als vader en trainer langs de 
lijn, maar als er iets gebeurt dan 
ren ik als medische man natuurlijk 
meteen het veld op.' Gelukkig 
gebeurt er weinig ernstigs bij de 
jeugdwedstrijden. 

Bij topsportprestaties is het risico 
op blessures groter en dus wordt 
ook de rol van een fysiotherapeut 
daarbij belangrijker. Ook dat heeft 
Wirtz gedaan, bij een hockeyelftal 
in de Overgangsklasse, één niveau 
onder de Hoofdklasse. Wirtz: 'Dat 
waren altijd snelle behandelingen: 
intapen, masseren, zulk soort 
dingen. Medische begeleiding op 

de hoogste niveaus is standaard. 
Topsporters willen zo snel mogelijk 
weer fit zijn.' Financieel moeten 
clubs daar keuzes in maken. Ze 
sluiten namelijk een contract met 
een fysiotherapeut en dat kost 
gemiddeld een paar duizend euro 
per jaar. Wirtz: 'Het gaat inderdaad 
niet voor niets, maar het kost meer 
tijd dan dat het oplevert, dus ik 
heb het vooral gedaan voor mijn 
plezier. Voetbalclubs kiezen vaak 
voor sportmasseurs en in het hockey 
heeft een fysiotherapeut wat vaker 
de voorkeur.'
Manuele therapie, bijvoorbeeld bij 
enkelklachten, kan volgens Wirtz 
al na één of twee behandelingen 
het verschil maken en dat is van 
toegevoegde waarde in de sport. 
Wirtz: 'Blessures zie ik op alle 
leeftijden en in alle sporten. Manuele 
therapie is een verbijzondering van 

de fysiotherapie, met een nadruk op 
het gebied tussen je heupen en je 
kruin, zoals schouders, nek, ribben, 
wervels. Mensen kunnen last hebben 
van hoofdpijn, bijvoorbeeld. Wat we 
ook veel zien in onze praktijk is dat 
mensen te hard getraind hebben in 
korte tijd, dan gaat alles vast zitten 
tussen je schouders. 
Voor mensen die zware trainingen 
doen heeft Jeroen Wirtz wel wat 
advies: 'Je moet eerst je romp 
sterker maken om je benen en 
armen optimaal te gebruiken. En 
tijdens zware trainingen wordt 
spanning opgebouwd in je rug. Na 
een training moet je in je cooling 
down dus rekoefeningen doen om je 
rug los te maken. Bij bovenhandse 
sporten is het belangrijk om je 
schouders goed los te maken. Dan 
kun je ook makkelijker bewegen.' 
Een droom van Wirtz is om ooit 

het professionele wielrennen van 
dichtbij mee te maken. 'De Tour 
de France bijvoorbeeld, dat is heel 
hectisch en dan wordt je drie weken 
geleefd, maar als fysiotherapeut 
zou ik dat wel een keertje willen 
ervaren: topsporters zo fit mogelijk 
houden, zodat ze optimaal kunnen 
presteren.'

Heeft u een vraag voor 
de specialisten van 
Gezondheidscentrum Prinsenhof? 
Stuur een e-mail naar redactie@
utrechtsesportkrant.nl

De toegevoegde waarde van manuele therapie
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utrecht - De stad kent wel vier 
regionale trainingscentra (RTC's) 
voor schaatsen, roeien, klimmen 
en basketbal. Bovendien zijn 
er drie in ontwikkeling (judo, 
worstelen en waterpolo). De 
sporters binnen die programma's 
blijven overigens steun 
ontvangen vanuit de VSU. De 
verschraling van de begeleiding 
treft vooral de talenten buiten 
die centra.

Op financiële steun vanuit 
NOC*NSF - verdeelstation van 
de beschikbare gelden voor 
topsport vanuit het ministerie 
van VWS en De Lotto - hoeft 
de VSU niet te rekenen. De 
sportkoepel zet het beschikbare 
geld in bij de top. Het werk 
aan de basis in de regio wordt 
overgelaten aan bonden en 
lokale overheden.
Jeroen Bijl van NOC*NSF erkent 
dat het in en rond Utrecht minder 
is als het gaat om topsport: 'Het 
is een vlek op de kaart. Utrecht 
zet in op evenementen, maar 
je ziet dat er in de stad minder 
NTC's of RTC's dan elders zitten. 
In veel steden en provincies is 
daarvoor wel geld beschikbaar.' 
De provincie Utrecht rekent sport 
echter niet tot haar kerntaken. 
De VSU ontvangt voor haar 
topsportwerk alleen geld van 
de gemeente Utrecht, hoewel 
talenten uit de hele provincie 
worden ondersteund.
Wat Wanda Schapendonk 
betreft wordt de discussie met 
de provincie opnieuw geopend. 
'Zeker met de komst van het UTC, 
dat ook bovenlokaal moet gaan 
functioneren.' Ze verwijst daarbij 
naar het initiatief van UZSC, 
Kampong, Hellas en FC Utrecht 
om samen met de universiteit, 
hogeschool en het Science Park 
om te komen tot een Utrecht 
Talent Centre, kortweg UTC.

blauwe Vogel '74 organiseert sportactiviteiten voor kinderen met beperking

op zoek naar stemmen

Door Danny van der Linden

utrecht - Stichting Blauwe Vogel 
‘74 is een organisatie die in Utrecht 
sportactiviteiten organiseert voor 
kinderen met een handicap. Ze 
vraagt de hulp van onze lezers 
om extra geld binnen te halen 
om activiteiten te kunnen blijven 
ontplooien. U hoeft er niets voor 
te doen, behalve stemmen. Via 
Stichting Specsavers Steunt.
De Stichting is in 1974 opgericht 
door een aantal Utrechtse notabelen 
die een andere besteding zochten 
voor hun geld. Zij kwamen met 
elkaar in contact en besloten 
activiteiten te organiseren voor 
jeugdige gehandicapten. Jan Bakker, 
voorzitter van Blauwe Vogel ’74: 
‘In 1975 werd de eerste activiteit 
een feit. Omdat de oprichters niet 
over één nacht ijs wilden gaan, is 
er eerst gezorgd voor voldoende 
geld om het een langere periode 
vol te houden. Zo werken wij nog 
steeds. Wij proberen altijd een jaar 
of drie door te kunnen gaan. Als de 
geldstroom ineens stopt, hoeven 
wij onze deelnemers tenminste 

niet teleur te stellen.’ De eerste 
activiteit vond plaats in Zwembad 
De Kwakel in Overvecht. Er werd op 
zaterdagochtend gezwommen in 
het zogenaamde doelgroepenbad. 
Al snel breidde dit zich uit naar 
de judosport. ‘In de sportschool 
van Anton Geesink begonnen we 
toen ook judolessen te verzorgen’, 
herinnert Bakker zich. ‘Weer later 
konden we in een sportzaal van een 
school aan het Theo Thijssenplein 
terecht voor diverse zaalsporten. 
Hierbij moet je denken aan 
tafeltennis, rolstoelbasketbal en 
rolstoelhockey.’
Stichting Blauwe Vogel ’74 probeert 
mensen met een beperking op een 
positieve wijze te benaderen. ‘Daar 
gaan we altijd vanuit’, benadrukt Jan 
Bakker. ‘Wij spreken dan ook liever 
van mensen met een bijzondere 
eigenschap. Bovendien kan ieder 
mens iets. Ook als je diverse 
beperkingen hebt. Juist dat willen 
wij mensen laten ervaren.’ 
Bovendien doet de Stichting 
meer dan alleen sportactiviteiten 
organiseren. Indien mogelijk vindt er 
na een bepaalde periode uitstroom 

plaats naar een jeugdafdeling van 
de sport- of ontspanningsvereniging 
waarnaar de interesse uit gaat. 
Ook stimuleert Blauwe Vogel ’74 
kinderen om hun interesses te 
ontdekken en een hobby te vinden. 
Dit hoeft niet altijd op het gebied 
van sport te zijn.
Ook naar de ouders van een kind 
met een beperking heeft Stichting 
Blauwe Vogel een positieve 
houding. Bakker: ‘Vaak worden deze 
mensen met veel negatieve zaken 
geconfronteerd. Ze moeten zich 
bezig houden met medische zaken 
en therapie. Ook hen wijzen we op 
de dingen die hun kind wél kan. 
We merken dat veel ouders deze 
positieve benadering als prettig 
ervaren.’

Muntje
Stichting Specsavers Steunt is 
onderdeel van een winkelketen 
die graag iets terug wilde doen 
voor de maatschappij. Bij aankoop 
van een product in een van de 
winkels van deze winkelketen krijgt 
de klant een muntje. Dit muntje 
mag gedeponeerd worden in 

een collectebus op de toonbank 
van de winkel. Het muntje 
vertegenwoordigt een deel van de 
waarde van de aankoop.
Het geld dat op deze manier 
gereserveerd wordt, gaat naar 
een landelijk of lokaal goed doel. 
Dit jaar is Stichting Blauwe Vogel 
’74 een van de organisaties die 
hoopt op wat extra geld om haar 
activiteiten te ontplooien. ‘Dan moet 
de collectebus van de Stichting 
natuurlijk wel op die toonbank 
belanden’, weet voorzitter Bakker. 
Om dit voor elkaar te krijgen moet 
de Stichting zo veel mogelijk 
stemmen verzamelen op de website. 

‘Het mooie van deze actie is dat 
mensen ons gratis kunnen helpen’ 
aldus Bakker. ‘Ze hoeven nergens lid 
van te worden of ergens loten voor 
te kopen. Alleen een stem op onze 
Stichting om onze collectebus op de 
toonbank te krijgen, is genoeg. We 
hopen natuurlijk dat veel mensen deze 
kleine moeite voor ons willen doen.’
stemmen kan tot 12 december via:
http://stichtingspecsaverssteunt.
specsavers.nl

Kinderen met een beperking laten zwemmen is een van de activiteiten van de Stichting Blauwe Vogel ’74.


