
Geachte spelers en ouders van spelers, 
 
Onze rugbyclub is de laatste tijd hard aan het groeien, het aantal spelers op training neemt toe en het 
niveau van de spelers groeit, de recent behaalde competitieresultaten liegen er niet om. Om te zorgen 
dat de sportmedische begeleiding en de kwaliteit van de trainingen niet achter blijft organiseert de club in 
samenwerking met Fysio Cure een serie sportmedische testen. Deze testen betreffen de leeftijdsgroepen 
COLTS en SENIOREN.  
 
De testen zijn bedoeld als nulmeting van het lichaam van de spelers en omvatten onder andere metingen 
het meten van lenigheid, coördinatie, snelheid, kracht . Daarnaast wordt de body composition in kaart 
gebracht. De resultaten zullen daarna binnen vier weken mondeling geëvalueerd worden met een van de 
fysiotherapeuten. 
 
Gedurende dit seizoen zullen er twee testmomenten plaatsvinden om te voortgang van de speler te 
monitoren. Het eerste testmoment zal plaatsvinden op twee dagen, namelijk 24 november om 19:30 of 
op 9 december (tijd nader te bepalen) in de praktijk van Fysio Cure in Oldenzaal. De spelers kunnen zich 
opgeven voor een van beide momenten bij Niels Hartogsveld (06-24754099 of 
niels.hartogsveld@hotmail.com)  
  
De testen zijn op VRIJWILLIGE BASIS en hebben het volgende doelen: 
 
* Blessurepreventie: 
 

1. De testen kunnen indicatoren aan het licht brengen en daarmee eventuele klachten in een vroeg 
stadium worden getackeld en worden voorkomen. 

2. De testen bieden de medische begeleiding van de club inzicht in huidige fysieke gesteldheid van 
het team en individu. In geval van een blessure heeft de medische staf op dit moment geen tot 
weinig informatie over de fysieke toestand van de speler. Om bij een blessure de spelers beter te 
kunnen behandelen/begeleiden heeft de begeleiding meer informatie nodig over de fysieke 
toestand van de speler voorafgaand aan de blessure zodat gericht gewerkt kan worden het 
herstel.   

 
* Trainingsintensiteit en vormen 
 

1. Door inzicht te hebben in de fysieke gesteldheid van de groep en de individuele spelers kan de 
technische staf in samenwerking met de medische staf de trainingen beter afstemmen op de 
groep en de individuele spelers.  

 
Het doel is de kwaliteit van de trainingen te verbeteren en gerichter te gaan werken aan de uit de 
metingen gekomen resultaten. 

 
ERC 69 wil op basis van de sportmedische testen in de toekomst het beleid op het gebied van 
sportmedische begeleiding en player-welfare verbeteren en professionaliseren. 
 
Aan de serie testen zitten kosten verbonden. Per deelnemende speler zal er eenmalig een 
fysiotherapeutisch consult gedeclareerd worden. De declaratie geldt als vergoeding voor de twee testen 
die georganiseerd worden gedurende dit seizoen. 
 
Voor vragen of meer informatie over de sportmedische testen kan contact opgenomen worden met Sven 
Vos. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De technische en medische staff van de Enschedese Rugbyclub ’69. 



Dear players and parents, 
 
Over this past year our club has been steadily growing, the number of players have increased and the 
skills of the player have improved, it only takes one look at the recent competitive results to prove this. 
In order to ensure that the (sport) medical guidance and the quality of the training does not fall behind, 
the club, in cooperation with Fysio Cure, are organising a series of  (sport) medical evaluations. The age 
group for which these tests are intended are the COLTS and SENIORS.  
 
The intentions of these evaluations are to create a baseline of the player’s body and include, among other 
things, flexibility, coordination, speed and strength. In addition, the player’s body composition will also be 
evaluated. These results will be evaluated and presented to you in a consultation with one of the 
physiotherapists within four weeks.    
 
During the season, two physical evaluations will take place, with the goal to monitor the progress of the 
players. The first physical evaluation will take place on two days, namely on the 24th November at 19:30 
or on the 9th December at 9:00 at Fysio Cure in Oldenzaal.  The players can sign up for one of the 
evaluations by Niels Hartogsveld (06-24754099 or niels.hartogsveld@hotmail.com) 
  
These evaluations are voluntary and have the following goals: 
 

 Injury prevention: 
 
1. From these tests, possible indications for injuries can be identified and can be treated before 

or during early stages of the injury.  
2. These evaluations offer insight to the club’s (sport) medical guidance of the current physical 

condition of the team and the induvial. In the case of an injury, the medical staff has too little 
or no information about the physical condition of the player prior to the injury. To 
treat/guide the player better during and after an injury, the medical staff requires more 
information of the physical condition of the player prior to the injury to improve the 
recovery. 
 

 Training intensity and structure: 
 
1. Through gaining better insight of the physical strengths and shortcomings of the team and 

players, the trainers, in cooperation with the medical staff, are able to adapt the training 
accordingly to the individuals, thus the quality of the training will improve. 
 

The goal is to improve the quality of the training and to focus on the results obtained from these 
measurements. 
 
ERC ’69 will, based on the series of (sport) medical evaluations, improve the club’s policy, in the area of 
sport medical guidance, player-welfare and professionalism. 
   
With these tests, there are costs involved. Per participant, there will be a one-time physiotherapy 
consultation declared. This declaration is valid for the two tests organized throughout the season. 
 
For questions or more information about these (sport) medical evaluations, please contact Sven Vos. 
 
Kind regards, 
 
The technical and medical staff of Enschede Rugbyclub ’69. 

 


