Overzicht
Iedereen in het bezit van een topsportpas kan met korting gebruikmaken van de faciliteiten van VSU
Topsport. Speciaal voor sporters woonachtig in ‘t Gooi bevat dit boekje een overzicht van deze
faciliteiten variërend van sportcentra en sportwinkels tot medische diensten, opticiens en nog veel
meer.
Voor A, B en HP sporters met een topsportpolis: Let op, niet alle suppliers in dit boekje
worden vanuit de topsportpolis vergoed. Check je topsportpolis.
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Sportcentra & Fitnesscentra
Voordeel met de topsportpas: Als houd(st)er van de topsportpas krijg je bij onderstaande
sportscholen op vertoon van je topsportpas de volgende kortingen (afhankelijk van je
status)
Sporters met een A, B en HP statussen van NOC*NSF, International Talent (IT) en
Nationaal Talent (NT) mogen gratis gebruik maken van de faciliteiten van de
sportscholen.
Sporters met een Belofte status (Bel) mogen met minimaal 50% korting gebruik maken
van de faciliteiten van de sportscholen.
Sporters met een Regiostatus-1 en Regiostatus-2 mogen met minimaal 25% korting
gebruik maken van de faciliteiten van de sportscholen.

Sportinstituut Rebel
Kerkstraat 68
1271 RM Huizen
(035) 525 18 06
www.rebelsport.nl
Squash and Wellness
Struikheiweg 16
1406 TK Bussum
(035) 693 50 72
www.squashenwellness.nl

Sport Medisch Adviescentrum (SMA)
Bij de Sport Medische Adviescentra (SMA’s) kun je terecht voor
medische keuringen. Deze keuringen worden in veel gevallen door de
verzekeringsmaatschappij vergoed.

De Sportartsen Groep
Loosdrechtse Bos 7
1213 RH Hilversum
Molenweg 2
3743 CM Baarn
(0900) 98 79
www.desportartsengroep.nl
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Medische Diensten
Fysiotherapie
Binnen 48 uur na het eerste contact vindt de behandeling plaats.
Sporters worden behandeld door fysiotherapeuten aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging voor Sport Fysiotherapeuten (NVSF).

OTC Fysiotherapie
Koekoeklaan 146
1403 EK Bussum
(035) 693 93 96
www.otc-gooivecht.nl

Sportfysiotherapie OTC Gooi en Vechtstreek
Olympische ambities en geblesseerd? OTC helpt je snel terug te keren naar het veld. Al bijna 20 jaar
gespecialiseerd in sportrevalidatie. OTC is door de verzekeraars beoordeeld als Topzorgpraktijk en
Plus praktijk. Zo ben je gegarandeerd van kwaliteit op het hoogste niveau!
Bij OTC kunnen sporters binnen 48 uur terecht voor een afspraak en vaak nog op dezelfde dag.
Onderzoek wordt waar nodig aangevuld met een echo voor een betere beoordeling van de blessure. Voor
loop- en voetanalyses en schoenadvies wordt samengewerkt met Lafootlooplab in Hilversum.
Wanneer een operatie nodig is om de blessure te verhelpen, zorgt OTC ervoor dat je snel door een
medisch specialist wordt geholpen. De revalidatie na een operatie verloopt bij OTC volgens protocol: bewezen effectieve en zorgvuldig samengestelde behandelingen.
De sportfysiotherapie en sportrevalidatie bestaan vaak uit een combinatie van behandelvormen afgestemd
op de specifieke situatie. Trainen en oefenen zijn vaak belangrijk. Maar ook voor manuele therapie, dry
needling, medical taping of shockwave therapie, mentale training en sportdiëtiek ben je bij OTC aan het
goede adres.
De revalidatie binnen OTC kent een zorgvuldige opbouw. Van kleine oefeningen naar trainingen die
aansluiten bij jouw tak van sport en niveau. Bovendien is het mogelijk om een sportfysiotherapeutische
looptraining en veldtraining buiten te volgen. Indien gewenst wordt de sportrevalidatie afgesloten met een
sportscan en krijg je advies over je verdere training. Je trainer wordt nauw betrokken bij je revalidatie.
OTC Gooi en Vechtstreek heeft vestigingen in Bussum, Huizen (Coronel Sports) en Hilversum
(van Hellemond Industria). Zie www.otc-gooivecht.nl
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Sportpsychologen/ Mentale begeleiding
Sporters krijgen 50%korting op het intakegesprek.

SportsMind
Koekoeklaan 146
1403 EK Bussum
(06) 457 506 79
www.sportsmind.nl

Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog
Drs. Rogier Hoorn (1975) is sportpsycholoog voert sinds 2003 zijn eigen praktijk,
SportsMind, in Bussum, gevestigd in het OTC Gooi- en Vechtstreek.
Rogier verzorgt mentale training en begeleiding voor individuele sporters en coaches,
teams en ouders. Hij werkt met sporters van verschillende niveaus, van Olympische sporters tot jonge talenten. Hij heeft inmiddels erving in meer dan 30 verschillende sporten.
Buiten de sport verzorgt hij coaching en training in organisaties zoals bij de Luchtverkeerleiding Nederland
en de Koninklijke Luchtmacht.
Rogier is geaccrediteerd SPORTPSYCHOLOOG VSPN® en NIP geregistreerd en hij maakt onderdeel uit
van de Samenwerkende Sportpsychologen (SSP). Hij is zelf basketballer en is in het verleden uitgekomen
voor jong oranje. Daarnaast heeft hij intensief geroeid en doet hij aan wielrennen en hardlopen. Daarnaast
is hij bestuurslid van de VSPN (Vereniging van Sportpsychologen in Nederland).
Wat onderscheidt Rogier van andere sportpsychologen? Zijn praktische aanpak. Hij geeft je praktische
tools en handvatten, waar je meteen mee aan de slag kunt. Daarnaast is Rogier down to earth en laagdrempelig in het contact, waardoor sporters zich snel bij hem op hun gemak voelen. Rogier gelooft in een
open aanpak en betrekt daarom ouders en coaches actief bij het traject zodat de sporter optimaal ondersteund wordt.
Voor informatie kun je contact opnemen via e-mail: info@sportsmind.nl

Voeding

Sportsgrain
shop.sportsgrain.com
info@sportsgrain.com
Topsporters met een NOC*NSF status krijgen 25% korting op het sportbrood uit de
webshop. Aanmelding via e-mail o.v.v. VSU Topsport actie.
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Overige Diensten
Opticiens

Specsavers Hilversum
Groest 54-56
1211 EC Hilversum
(035) 623 88 83
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Hotels

Sporters met een topsportpas kunnen
gebruik maken van speciale kortingstarieven
bij Accor Hotels. Er is keuze uit een selectie
van 4000 Accor Hotels wereldwijd. Wanneer
je gebruik wilt maken van deze speciale
kortingsregeling, neem dan contact op met

Maatschappelijk / Onderwijs

Randstad carrière begeleiding
Eva Koenders,
(020) 569 13 83
Eva.Koenders@nl.randstad.com
www.randstad.nl

Autolease
Als officieel NOC*NSF leverancier beschikt TopSportLease over de
nieuwste modellen in de beste uitvoering. Het leasecontract wordt
individueel afgestemd wat betreft looptijd, kilometrage en uitvoering.
De tarieven kunnen opgevraagd worden bij TopSportLease en gelden voor sporters, trainers,
coaches en ouders.

TopSportLease
Patrick van Beek
Stationsweg 2
6861 EG Oosterbeek
(026) 389 38 93
www.topsportlease.nl
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Declaraties Sporttalentenfonds

Kosten die niet vergoed worden door de verzekering en buiten de Topsportpas vallen
kunnen bij VSU Topsport gedeclareerd worden. Hiervoor moet je wel in het bezit zijn van
een NT-, IT-status of trainen bij het NTC waterpolo. Daarnaast moeten de gemaakte kosten
betrekking hebben op een van de organisaties binnen het faciliteitennetwerk van VSU
Topsport.
Neem voordat je iets wilt declareren contact op met VSU Topsport, via telefoon:
(030) 284 07 70 of e-mail: info@sportutrecht.nl

Heb je nog vragen over de Topsportpas of de voorwaarden?
Neem dan contact op met:
VSU Topsport
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
Telefoon: (030) 284 07 70
info@sportutrecht.nl
www.sportutrecht.nl/topsport

