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INLEIDING 
Op zondag 9 augustus 2015 vond de Saton Optiek Triathlon Leiderdorp plaats. 

Massageteam4U was ingezet om de atleten te verzorgen. Hiertoe was een tent ingericht op de 

Zijlbaan, vlak achter de finishstraat. Het massageteam bestond uit vijf masseurs. 

Bij elke atleet werd een ‘intake’ (anamnese) afgenomen, waarbij werd gevraagd naar enkele 

persoonsgegevens, de neergezette prestatie, blessures uit het verleden en thans en natuurlijk 

welk lichaamsdeel gemasseerd moet worden. Ook de start- en eindtijd van de massage werden 

geregistreerd. 

De gegevens van de intake werden vastgelegd op een formulier. Analyse van de intakegegevens 

leverde een behoorlijk aantal statistieken. 

Het massageteam is actief geweest van 09:30 uur tot 17:30 uur. Er zijn 53 atleten behandeld door 

de masseurs. Er zijn 54 behandelingen uitgevoerd. Eén atleet is twee keer behandeld. 

 

 

De inzet van Massageteam4U werd goed ontvangen door de atleten. 
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ATLETENANALYSE 
Hieronder volgen een aantal doorsnijdingen van de groep behandelde atleten. 

 

Man/Vrouw 

Geslacht % 

Man 29,6 

Vrouw 70,4 
 

Afstand 

Afstand Totaal % Man % Vrouw % 

1e divisie 16,7 5,6 11,1 

Midden 11,1 9,3 1,9 

Olympisch 46,3 38,9 7,4 

Sprint 25,9 16,7 9,3 

 

 

Massageteam4U was voor de atleten makkelijk toegankelijk in de tent achter de finishstraat. 
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Leeftijd 

De tabel toont de gemiddelde leeftijd van de behandelde atleten per afstand en over-all. 

Afstand Man Vrouw Over-all 

1e divisie 36,7 36,0 36,3 

Midden 49,6 19,0 34,3 

Olympisch 35,4 42,0 38,7 

Sprint 41,1 29,6 35,4 

Over-all 40,7 31,7 36,2 
 

Ervaring 

De atleten werd gevraagd of ze zichzelf ervaren vonden. 

Ervaren? % 

Ja 70,4 

Nee 24,1 

Onverschillig 5,5 

 

 

Het massageteam werd het meest bezocht door atleten die de Olympische afstand hadden voltooid. 
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BEHANDELINGENANALYSE 
Onderzocht is welke lichaamsdelen het meest behandeld zijn. 

Het percentage geeft aan bij hoeveel behandelingen er aan het lichaamsdeel is ‘gewerkt’.  

Er is niet geregistreerd in welke mate of hoe lang een lichaamsdeel dan behandeld is. 

 

Lichaamsdelen 

Lichaamsdeel Incidentie 

Kuit 83% 

Hamstrings 2% 

Quadriceps 44% 

Rug 20% 

Overig 2% 
Onder overig wordt verstaan voeten, schouders, nek en bil. 

100% van de behandelingen betrof massage.  

Er is 1 keer Kinesiotape gebruikt. 

 

In 20% van de behandelingen is de rug behandeld. 



 

Triathlon Leiderdorp 9 augustus 2015, verslag Massageteam4U 6 
 

Behandelduur en wachttijd 

De behandelduur bedroeg gemiddeld 20,7 minuten. De kortste behandeling duurde 6 minuten, de 

langste 41 minuten. 

Tot 13:20 uur is er geen wachttijd geweest. Daarna nam het aanbod van atleten van de 

Olympische afstand toe en ontstond een wachtrij met een wachttijd van ongeveer 20 minuten, die 

door veel atleten nuttig werd gebruikt om te douchen en te eten en drinken. 

 

Toestroom massageteam 

De grafiek hieronder toont de toestroom van atleten gedurende de dag (per kwartier), verdeeld 

over de door hen af te leggen afstand. 

 

 

 

Gecombineerd met de starttijden (zie tabel hieronder) is te zien dat slechts een paar 

behandelingen voorafgaand aan de prestatie zijn uitgevoerd. 

Starttijden 

Afstand Starttijd 

Midden 08:30 

Sprint 09:30 

Olympisch 10:30 

1e divisie 13:00 
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CONCLUSIE 
De inzet van Massageteam4U is succesvol gebleken. 

De locatie was goed, op een voldoende logische plek die door de atleten goed kon worden 

gevonden. 

De tent was voldoende groot. De tent werd gedeeld met de EHBO’er, voor wie een hoek werd 

vrijgehouden. De samenwerking met de EHBO verliep uitstekend. 

Het aanbod van atleten was zodanig groot, met name ’s middags bij binnenkomst van de 

Olympische afstand, dat inzet van een extra masseur wenselijk is. Dan kan de wachtrij die is 

ontstaan grotendeels worden voorkomen. 
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