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Ook in de wereld van het amateurvoetbal vindt op steeds grotere schaal 

professionalisering plaats. “Het is me opgevallen dat een club als Baronie organisatorisch 

rust op een stevig fundament”zegt Sjors Moonen. De orthopedisch chirurg aan het 

Amphia Ziekenhuis is als onderdeel van een driekoppig orthopedenteam met sport als 

focus verbonden aan de medische staf van de Bredase hoofdklasser. Met als ultieme doel 

de geblesseerde voetballers zo snel als mogelijk weer op het veld te krijgen.

Medische begeleiding 
die staat als een huis

Bent u op zoek naar de ideale invulling voor uw 

seizoensafsluiting, open dag of bent u geïnteresseerd 

in een voetbalclinic? Dan bent u bij Moonen Attracties 

& Promotie aan het juiste adres!

Dé partner van 
voetballend 
Nederland!

“De eerste zorg in de veelvoorkomende 

‘standardblessures’ is voor de verzorger 

van de selectie, Charles Blesgraaf. Die 

vervolgens ondersteuning heeft in de 

vorm van twee fysiotherapeuten van Me-

difi t, Remco en Jaap. Wekelijks heb ik 

contact met hen om de stand van zaken 

wat betreft blessures door te nemen. In 

geval van calamiteiten vindt uiteraard 

versneld contact plaats en dan helpt 

het dat ik als chirurg snel kan schake-

len. Denk daarbij aan foto’s en scans en 

dergelijke. De insteek is laagdrempelig-

heid”, aldus Moonen.

Een must is het niet, maar het is natuur-

lijk mooi meegenomen dat Moonen (36) 

als behandelend geneesheer affi niteit 

heeft met sport. Wat heet, in zijn jeugd-

jaren maakte hij deel van de beloften-

teams van Willem II en MVV. “Daardoor 

denk ik te beschikken over inlevingsver-

mogen aangaande de sporters en ken 

de spanning van de kleedkamer”, weet 

de arts met de knie en de voet (enkel) 

als specialisatie. “Even afkloppen, 

maar dit seizoen is het relatief rustig 

wat betreft zware blessures vanuit Ba-

ronie. Eigenlijk maar één speler met 

een hardnekkige blessure. Mooi voor-

beeld in de zin van korte lijntjes. Hij 

kampte met aanhoudende liesklachten 

en via onze connecties is hij uiteindelijk 

bij een specialist op dat gebied terecht 

gekomen.”

Zo nu en dan probeert Moonen een 

wedstrijd van Baronie mee te pikken. 

“Je mag me een supporter noemen, 

maar sls ik er ben, zit ik vooral alert 

op de tribune. Waakzaam op de mo-

menten waarop iemand serieus op de 

grond ligt. Daadwerkelijk ben ik nooit in 

actie hoeven komen. Behalve die keer 

dan dat een speler een grote vlees-

wond opliep. Ter plekke kan ik dan niet 

veel doen, maar een telefoontje naar 

de spoedeisende Eerste Hulp van het 

Amphia Ziekenhuis zorgt er dan voor 

dat ze daar weten dat de patiënt er-

aan komt. Overigens een compliment 

richting de totale staf van Baronie. Het 

is volgens mij geen toeval dat het aantal 

spierblessures dit seizoen tot een mini-

mum beperkt blijft. Een signaal dat er 

weloverwogen gewerkt wordt en dat pre-

ventief denken en handelen helpt.”

Geen toeval dus, net als het feit dat Moo-

nen medicus geworden is. “Als de toen-

malige trainers het in mij hadden zien 

zitten, was ik profvoetballer geworden”, 

bekent hij. “Maar ook toen was ik al ge-

obsedeerd door blessures en alles wat 

daarbij kwam kijken. Voor mij was sport 

en studie in die tijd een perfecte combi-

natie. Ja, in zekere zin is hetgeen wij in 

de operatiekamers doen ook een vorm 

van topsport. Ook wij vormen één team, 

waarin ruimte is voor ontspanning, maar 

ook het vermogen tot focussen op de 

momenten die er toe doen. Imagineren 

voor een goed eindresultaat. Gaan voor 

een acht of meer is daarbij mijn streven. 

En dat van de patiënt.”

Moonen Attracties & Promotie heeft 

binnen het assortiment van bijna 

2000 verschillende attracties, 70 

verschillende voetbalgerelateerde at-

tracties.

Moonen Attracties & Promotie heeft 

volop mogelijkheden tot sponsoring 

van uw club en is op dit moment de 

partner van Betaald Voetbal Organi-

saties zoals Ajax, PSV, NAC, RKC en 

Willem II.

Moonen Attracties & Promotie heeft 

een uitstekende reputatie als het gaat 

om service, kwaliteit en veiligheid en 

al bijna 40 jaar ervaring met het or-

ganiseren van uiteenlopende sport en 

spel evenementen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor 

uw club? Neem dan contact op met 

Moonen Attracties & Promotie op tel. 

nummer 0416-567474 of kijk op de 

website www.attractie.com

Boek hier je 
onvergetelijke teamuitje!

Paintball - Jackass
Adventure games - GPS tochten

www.steketeeoutdoorcentrum.nl
info@activiteiten.nu
Tel. (0165) 560870


