VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014

Algemeen

Van der Garde niet
terug in Formule 1

’Winterspelen wijken Sluiter stopt als
niet voor WK voetbal’ directeur Masters

São Paulo ✱ Giedo van der Garde
keert komend seizoen niet terug in
de Formule 1. De Nederlandse autocoureur hoopte één van de twee vaste rijders van Sauber te worden,
maar de Zwitserse renstal heeft gekozen voor Felipe Nasr als teamgenoot van Marcus Ericsson. De 22-jarige Braziliaan werd gisteren gepresenteerd; vorige week werd de naam
van Ericsson al bekendgemaakt.

Bangkok
✱ Het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) gaat de
Winterspelen van 2022 niet verplaatsen omdat het WK voetbal in
Qatar mogelijk rond dezelfde tijd
wordt gespeeld, aldus de president
van het Aziatisch Olympisch Comité
Sheikh Ahmad. De wereldvoetbalbond Fifa overweegt het WK te verplaatsen van juni en juli naar de
winter vanwege de zomerhitte.

Sportinfo

Rotterdam ✱ Raemon Sluiter stopt
als toernooidirecteur van de Tennis
Masters. De oud-tennisser kan de
functie niet langer combineren met
zijn werk als jeugdcoach bij de tennisbond.
Sluiter was sinds 2010 verantwoordelijk voor het jaarlijkse toernooi in
het Topsportcentrum in Rotterdam.
Guus van Berkel, als eventmanager
al betrokken, volgt Sluiter op.

✱ Voetbal
Europa League.
Groep E.
Panathinaikos-PSV 2-3, Dinamo Moskou-Estoril 1-0.
Stand:
Dinamo Moskou 4-12 Estoril
4-3
PSV
4- 7 Panathinaikos
4-1
Groep G.
Feyenoord-Rijeka 2-0, Sevilla-Standard Luik 3-1
Stand:
Sevilla
4-8 Standard Luik
4-4
Feyenoord
4-6 HNK Rijeka
4-4

Nederlandse les in China
Chris van Mersbergen
Hooge Mierde ✱ Paardenliefde en
paardentaal kennen geen grenzen.
Dat tonen de Nederlandse trainers
aan die sinds kort de Chinese ruiters helpen.
In opdracht van textielmagnaat
Zhou Jianping wordt in Xinqiao
het Nederlandse trainingssysteem
geïntroduceerd, met als doel de
Chinese ruiters beter te maken. De
Aziatische Spelen van 2018 zijn een
belangrijk richtpunt.
Dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels (37) staat aan het
hoofd van de missie. Zij reist af en
toe naar Azië om zich op de hoogte
te stellen van de vorderingen.
,,Twee jaar geleden heb ik in Hooge Mierde een clinic aan een groep
Chinese ruiters gegeven. Dat beviel
blijkbaar zo goed, dat ze me vroegen om naar China te komen. Ik
hield de boot af, ook toen ze me
een jaar later nog eens vroegen.
Toen ze dit jaar weer bij ons aan
kwamen, hebben mijn man Joep en
ik besloten eens naar hun verhaal
te luisteren.’’
Omdat Schellekens-Bartels al een
tijdje zonder hoofdsponsor zit, is
een extra inkomstenbron van harte
welkom. Dat die in China gevonden zou worden, had niemand
verwacht. ,,Blijkbaar zijn ze heel

Bartels-stal leert
Chinese ruiters
fijne kneepjes

Imke Schellekens-Bartels, hier actief tijdens Jumping Amsterdam, doet aan ’ontwikkelingswerk’.

goed in staat zichzelf te informeren en de juiste mensen te benaderen. Samen met de Dierenkliniek
Emmeloord hebben ze een moder-

ne paardenkliniek ontwikkeld. Het
paardenwelzijn is er naar Chinese
maatstaven goed. Dat was voor ons
een doorslaggevende reden om er
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wél in te stappen. Als de paarden
het slecht hebben, loop je daar met
buikpijn rond. Dat zou ik nooit
willen.’’

Er waren ook genoeg redenen om
de stap niet te wagen. De taal- en
cultuurverschillen bijvoorbeeld.
Schellekens kan zonder tolk nauwelijks iets beginnen. ,,Ze spreken
daar echt geen woord Engels. In
feite is je tolk je assistent.’’
Elke zaterdagavond wordt er op
het complex in Xinqiao – een heel
dorp met enorme rijhallen, restaurants en allerhande andere faciliteiten – een paardenshow gehouden.
,,Typisch Chinees. Heel gestructureerd, meisjes met heel veel makeup. Voor Jianping is het prestige,
maar hij wil er ook de sport mee
promoten. De bezoekers komen uit
heel China.’’
Het is al met al een heel avontuur.
Schellekens-Bartels spreekt van een
’enorme uitdaging’. ,,We hebben
vooraf contact gehad met de Nederlandse en internationale paardensportbond. Zij willen ook dat
de sport zich wereldwijd ontwikkelt. Dit past goed in dat streven.’’

Sport & wetenschap
De maandelijkse columnist Maarten Moen werkt als sportarts in de Bergman
Kliniek in Naarden. Hij is regelmatig (mede-)auteur van wetenschappelijke
artikelen over onderwerpen in de sport. Zijn expertise ligt op het gebied
van onderbeen-, spier- en peesblessures. Hij is betrokken bij de begeleiding
van verschillende topsportteams.
Meer info: poli.moen@bergmanclinics.nl

Bloed in een versleten knie
In Nederland lopen veel mensen
rond met een versleten knie.
Hierbij wordt vaak gedacht dat
een operatie de enige mogelijkheid tot oplappen is. Toch is er
een aantal mogelijkheden dat op
een niet-operatieve manier tot
minder klachten kan leiden.
Hieronder bevindt zich ook een
gloednieuwe optie.
Soms zien mensen op tegen een
operatie of wordt geadviseerd
een operatie uit te stellen, omdat
de knieslijtage nog niet erg genoeg is. Dan komen de nietoperatieve mogelijkheden in

beeld. Maar wat is er te doen aan
een versleten knie? Kapot kraakbeen is toch gewoon kapot? Gelukkig worden er steeds nieuwe
soorten operaties ontwikkeld,
maar dat kraakbeen moeilijk te
herstellen is, is helaas een feit.
Een van de opties om een pijnlijke versleten knie toch tot rust te
brengen, is het trainen van de
bovenbeenspieren. Wanneer deze
spieren goed zijn getraind, vangen ze de klappen bij belasten op
en wordt ’t kniegewricht minder
geprikkeld en minder pijnlijk.
Naast het trainen worden in de

praktijk ook zooltjes en braces
voorgeschreven om de stand van
de knie een klein beetje te veranderen, zodat het meest gezonde
deel van de versleten knie meer
wordt belast. Ook injecties worden gegeven om de knie tot rust
te manen. Vaak wordt dit gedaan
met corticosteroïden (een hormoon) of met hyaluronzuur (dat
de smering van de knie verbetert).
Kortgeleden voerden wij een
onderzoek uit waarbij we alle
wereldwijde onderzoeken over
knieslijtage en injecties verza-

Bloed wordt afgenomen uit de arm, gecentrifugeerd en in de knie gespoten.
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melden. Hieruit bleek dat bij
mensen met knieslijtage injecties
met eigen bloed het meest nuttig
waren. Eigen bloed? Ja, eigen
bloed. Het bloed wordt afgenomen uit de arm, gecentrifugeerd
en na verdoven van de knie weer
ingespoten. Geconcentreerde
groeifactoren uit het bloed remmen waarschijnlijk langdurig
irritatie. Het effect uit onze studie was duidelijk; bloedinjecties
leiden tot minder pijn en een
betere functie van de knie.
Hoewel deze bloedinjecties
nieuw zijn, zijn ze niet meer

experimenteel. Ik voer ze wekelijks vele malen uit. Hierbij hoor
ik vaak dat mensen na een aantal
weken minder last van de knie
hebben. Wat we helaas nog niet
goed weten, is bij wie de bloedinjecties het meeste zin hebben en
bij wie minder. Ondertussen zijn
we begonnen ook dat uit te zoeken.
Zo zijn er toch behoorlijk wat
mogelijkheden als de diagnose
eenmaal is gesteld. Niemand
heeft graag een versleten knie,
maar zitten kniezen hoeft allang
niet meer.

