
Beste leden,

Met gepaste trots laat het bestuur van DVVA jullie weten dat DVVA januari jongstleden in zee is 
gegaan met de fysiotherapeuten van FysioHolland. Onder begeleiding van David Sherman zijn Eleni 
Henry en Micha Wolff binnen DVVA aan de slag gegaan. Na een korte testperiode is er tevredenheid 
bij beide partijen en is het tijd om de hele club gebruik te laten maken van onze nieuwe 
fysiotherapeuten.

David Sherman heeft tijdens zijn eigen eerste jaren als beginnend fysiotherapeut gemerkt dat er voor 
een (bijna) vers afgestudeerd fysiotherapeut weinig mogelijkheden zijn om praktijkervaring op te 
doen. Tevens zag hij sportclubs vaak worstelen met de vraag waar een goede fysiotherapeut te 
vinden is voor een gepast budget. Deze twee observaties leidden ertoe dat hij onder de vlag van 
FysioHolland begonnen is met Sportsservices, een organisatie die studenten Fysiotherapie, onder 
begeleiding van een ervaren fysiotherapeut, koppelt aan sportclubs die goede zorg voor hun spelers 
wensen.

Wat betekent dat voor DVVA?
 Op zaterdagen zal Micha Wolff (vierdejaars student Fysiotherapie)

aanwezig zijn. Hij is primair aanwezig rondom de wedstrijden van Heren 1
en 2, maar zal indien mogelijk ook spelers van andere teams bijstaan,
m.n. op de dagen dat Heren 1 thuis speelt.

 Op maandagavonden zal Eleni Henry (afgestudeerd fysiotherapeut)
samen met Micha aanwezig zijn vanaf 19:15. Micha en Eleni hebben
onderling contact. Enerzijds om eventueel opgelopen blessures op
zaterdag ook op maandag goed te kunnen vervolgen, anderzijds om het
leerproces van Micha vorm te geven. Wil je bij ze langsgaan? Neem dan
vantevoren contact op met Micha: 0681978571.

Hoe kan ik hier gebruik van maken?
 Schroom op zaterdag en maandag absoluut niet om Micha of Eleni

om advies te vragen en om naar je blessure te kijken.
      EXTRA: alle spelers van DVVA mogen op dinsdag- en

donderdagavond gratis gebruik maken van het inloopspreekuur van
David Sherman. Dit spreekuur is van 17:00 tot 19:00 bij Fysio
Oosterpark in de Blasiusstraat. Wil je hier gebruik van maken? Bel
dan vantevoren voor een plekje in de agenda: 020-6946254

 Vloeit er uit deze afspraak op het inloopspreekuur een behandeling
voort? Dan is deze uiteraard voor rekening van je zorgverzekering.

Vragen? Opmerkingen? Spreek ondergetekende aan in de kantine.

Namens het bestuur van DVVA,
Anne van Els

Micha Wolf

Eleni Henry


