Specialiteit: Atletiek (Tienkamp)
Kai Kazmirek –
Winnaar van de gouden medaille 4x200m bij de
Duitse indoorkampioenschappen 2018, bronzen
medaille winnaar in de tienkamp bij de Wereldkampioenschappen 2017, vierde plaats op de
Olympische spelen 2016 en maakt deel uit van
de Olympische selectie.

– en Kai maakt daar deel van uit.

Meer informatie
over het Sport-Thieme competentie-team is Online te vinden:
sport-thieme.nl

COMPETENTIE-TEAM
Functionaliteit en veiligheid zijn altijd de topprioriteit voor onze sportuitrusting.
Samen met specialisten en gespecialiseerde consultants ontwikkelen we voortdurend nieuwe artikelen die uw sport nog veiliger
en intenser maken. In talrijke, intensieve producttests evalueren ze onze producten op kwaliteit, uitvoerbaarheid en bruikbaarheid. Enkele leden van ons competentieteam stellen wij u hierbij voor - elk een expert in zijn vakgebied!

Specialiteit: Ergotherapie

Specialiteit: Turnen
Sophie Scheder –
Olympische bronzen medaille winnares vrijstaande ongelijke brug,
Duitse meerkamp winnares 2016, in
het A kader van de Duitse Turn Federatie en lid van de Nationale Duitse
Turnploeg.

Udo Nickel –
Bedrijfsleider en trainingsmanager
van het ERGON opleidingscentrum
voor ergotherapie, lid van de Duitse
Snoezelen Stichting.

Specialiteit: Turnen

Specialiteit: Schoolsporten
Martin Roth –
Sportdocent van de LSB (Landessportbundes Duitsland) met
focus op sport- en organisatieontwikkeling, clubbegeleiding
en evenementenbeheer

Gabi Frehse –
Hoofdcoach bij het Olympisch trainingscentrum in Chemnitz, o.a. van
Olympisch bronzen medaillewinnares Sophie Scheder.

Specialiteit: Hoogspringen

Specialiteit: Fysiotherapeut
Carola Wiesbauer –
Kinderfysiotherapeut, Vojta, Bobath
en SI-onderwijstherapeut (D).

Advies en bestelling:

085-3015552

info@sport-thieme.nl

Thomas Zacharias –
Als hoogspringer Duits kampioen,
Olympisch deelnemer en wereldrecordhouder in alle voorgaande leeftijdscategoriën, gediplomeerd
sportdocent. Innovator en uitvinder
van didactisch sportmateriaal voor
atletiek en golf, auteur.

Specialiteit: Sportwetenschappen
Christoph Anrich –
Sportwetenschapper en WHM-expert voor gezondheidsmanagement

Specialiteit: Fitness en Fysiotherapie
Chris Löffler –
Spreker aan de sportgymnastiekschool
Melle van NTB, oprichter van het centrum van Oostwest (vereniging van traditionele geneeskunde en traditionele
medische procedures) evenals voormalige atletiektrainer bij de balsport vereniging Borussia 09 en V. Dortmund.
Specialiteit: Gehandicapten sport
Harald Will –
Gediplomeerd sportleraar, auteur en
Ressort leidinggevende.“Onderwijs
en leren“ bij de gehandicaptensport
federatie in Niedersachsen. Lid van
de stuurgroep van de Duitse
Gehandicapten Sportbond.

sport-thieme.nl
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