
Fu-sang Pott is als fysiotherapeut werkzaam bij Sportgeneeskunde 
Rotterdam en Feyenoord Rotterdam (damesselectie). Zij staat samen met 
het team van sportfysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en 
sportartsen klaar voor iedere voetbalspeelster uit Rotterdam en 
omstreken. Fu-sang voetbalt zelf 15 jaar, waarvan de laatste 5 jaar in de 
landelijke Topklasse. Volg Fu-sang op Instagram en Facebook 
@fysio.vrouwenvoetbal010

TT: 06 51 17 12 78
E: f.pott@sportgeneeskunderoterdam.nl

Over Fu-sang Pott....

De ontwikkelingen binnen het vrouwenvoetbal zullen zich de komende jaren in stijgende lijn voortzetten. 
De KNVB streeft naar meer vrouwen in het voetbal, samenwerking in het landschap en een optimale 
(top)sportomgeving. Sportgeneeskunde Rotterdam biedt in dit laatste punt ondersteuning met betrekking 
tot fysiotherapie, blessurebehandeling en revalidatie. Onze fysiotherapeut Fu-sang Pott, tevens 
fysiotherapeut van de damesselectie van Feyenoord Rotterdam, zet zich in voor het vrouwenvoetbal in 
Rotterdam en omstreken. Naast Fu-sang zijn ook Bas Bulder (sportarts ADO Den Haag) en Sandra van Tol 
(assistent-trainer van SBV Excelsior vrouwen) werkzaam op onze locatie. Kortom, wij hebben alle expertise (assistent-trainer van SBV Excelsior vrouwen) werkzaam op onze locatie. Kortom, wij hebben alle expertise 
in huis en bieden de volgende mogelijkheden:

Screening
Iedere maandagavond staan wij tussen 18:00 uur en 20:30 uur klaar voor speelsters die onverhoopt 
blessures hebben opgelopen gedurende wedstrijden in het weekend.

Begeleiding naast trainings- en wedstrijdmomenten
Bij onvoldoende tijd en behandelmogelijkheden binnen de voetbalclub, kan het team van 
Sportgeneeskunde Rotterdam op dit gebied ondersteuning bieden. Samen met speelsters streven wij 
naar een reductie van klachten, dan wel een spoedige terugkeer naar het voetbalveld.

Preventietraining
Middels preventietraining kan het risico op blessures worden verminderd.

Trainings- en behandellocatie
Bij gebrek aan revalidatie- en behandelmogelijkheden binnen de eigen voetbalclub biedt onze eigen Bij gebrek aan revalidatie- en behandelmogelijkheden binnen de eigen voetbalclub biedt onze eigen 
locatie voldoende mogelijkheden. Wij beschikken over de faciliteiten om speelsters als een 
profvoetbalster te laten revalideren.

Test- en meetlocatie
Op locatie kan aanvullend onderzoek worden uitgevoerd wanneer hiervoor indicatie aanwezig is:
- Biodex krachtmeting
- Sportmedische onderzoeken
- Loopanalyse- Loopanalyse

Fysiotherapie, blessurebehandeling en revalidatie damesvoetbal


