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STREEK – Als we het over gezondheid 
hebben, denken we vooral aan een ap-
pel, een glaasje melk, een bordje yoghurt 
en verse groente. Maar er is meer. Oud-
langebaanschaatser en topcoach Gerard 
Kemkers uit Peize is blij met de aandacht 
voor gezonde voeding, maar er loert een 
ander gevaar in dit digitale tijdperk. Dat is 
beweging of eigenlijk het gebrek er aan. 
“Waar staan we over vijftien jaar met onze 
ogen, botten en spieren, nu we met zijn 
allen zoveel en zo vaak naar een beeld-
scherm kijken?”, vraagt Kemkers zich af. 
“Waar staan we met ons mentale welzijn? 
Toen de mensen net begonnen met roken, 
waren er ook nog geen onderzoeken over 
de schadelijke effecten van roken gedaan. 
Ja, daar maak ik me wel zorgen over”. 

Gerard Kemkers. Eigenlijk hoeft deze naam 
geen introductie. Toen er eind jaren ’80 en 
’90 bij de oud-schaatser nog sprake was 
van haar, had hij nog een flinke bos krullen. 
Op de Olympische Spelen 1988 in Calgary 
veroverde hij de bronzen medaille op de 
5 kilometer. Jarenlang was hij een van de 
toonaangevende langebaanschaatsers in 
Nederland en schurkte dicht tegen de we-
reldtop aan. Vocht heroïsche gevechten uit 
met Hein Vergeer, Bart Veldkamp en Leo 
Visser. Verder waren er de legendarische 
gevechten met Rus Oleg Bozjev. En Kem-
kers was ook de man die zijn schaatscar-
rière moest stoppen vanwege de beruchte 
zwabbervoet en van het dramatische baan-
incident met Sven Kramer. Kemkers werd 
coach bij TVM waar hij met Coen Verweij, 
Ireen Wüst en Sven Kramer alles won wat 
er maar te winnen viel. Recent werkte hij 
nog bijna twee jaar bij FC Groningen als 
manager performance. Boven alles is hij 
vader van twee kinderen. Een indrukwek-
kende en dynamische palmares.  

Inmiddels houdt Kemkers zich bezig met 
talentontwikkeling en geeft hij lezingen 
over talentontwikkeling, coaching, team-
building en samenwerking. Een gezonde 
levensstijl is altijd belangrijk geweest 
in het leven van de oud-topsporter. Hij 
ziet een behoorlijke verandering in le-
vensstijl plaatsvinden in de maatschap-
pij, wat in zijn ogen een bedreiging zou 
kunnen vormen voor onze gezondheid. 
“We leven in een tijdperk waarin we veel 
achter een beeldscherm zitten”, laat 
de inwoner van Peize weten. “Daar is 
niets mis mee, ik doe daar zelf ook aan 
mee en maak ook dankbaar gebruik van 
de mogelijkheden die dat biedt. Wat wel 
een gevaar is, is de verslavende werking 
van een beeldscherm. We hebben de nei-
ging om er te veel en te vaak achter te 
zitten en daardoor bewegen we te weinig. 
Het vermijden van beweging is een reële 
bedreiging voor onze gezondheid. Vroeger 
speelden we met vriendjes buiten en zoch-
ten we avontuur en plezier buiten de deur. 
Ook als het regende. We gingen door weer 
en wind op onze fiets naar school. Nu zie 

ik tot mijn verbazing jonge mensen al met 
een elektrische fiets hun boodschappen 
doen of naar school gaan”. 

Meer bewegen dus, is het pleidooi van 
Kemkers, maar hoe gaat dat lukken? Ou-
ders zijn zelf vaak druk en maken zelf al 
te weinig tijd vrij om aan hun dagelijkse 
beweging te komen. Hoe komen onze kin-
deren dan nog in beweging? Kemkers vindt 
dat beweging vooral een verantwoorde-
lijkheid is voor ouders, maar ziet ook een 
grotere rol voor sportverenigingen weg-
gelegd. “Natuurlijk, in de eerste plaats 
is het de verantwoording van ouders hun 
kinderen te motiveren om te bewegen”, 
zegt Kemkers. “Ouders moeten weten hoe 
belangrijk bewegen is voor de gezondheid, 
voor de korte maar vooral ook langere 
termijn. Daarin is het goede voorbeeld 
geven belangrijk. Of onderneem samen 
met je kinderen en buitenactiviteit. Maak 
eens een wandeling met elkaar. Eigen-
lijk zou het mooi zijn om de digitale we-
reld en de buitenwereld meer met elkaar 
te verbinden. Zoals met de Pokémon-app 
en nu bijvoorbeeld met de Jachtseizoen-
app waar je via je smartphone avon-
tuurlijke buitenactiviteiten kunt doen. 
Of je zou op de één of andere manier extra 
FIFA-coins moeten krijgen als je een uur 
buiten bent geweest of iets dergelijks. Ik 

zie daar veel mogelijkheden voor de toe-
komst. Net als een grotere en andere rol 
van sportverenigingen. Het zou mooi zijn 
als sportverenigingen kinderen op de ba-
sisschool uit school een plek kan bieden 
om te sporten. En dan heb ik het over alle 
takken van sport. Dat kinderen uit school 
naar een sportclub kunnen en kennis kun-
nen maken met diverse sporten, zodat ze 
dan op latere leeftijd een definitieve keuze 
kunnen maken. Dat zal een andere denk-
wijze en manier van organiseren vragen. 
Uitnodigend en laagdrempelig. Uiteindelijk 
komt dat ook het ledenaantal van de sport-
verenigingen ten goede, denk ik. Leden-
aantallen lopen nu terug. Ik zou ook plei-
ten voor veel meer samenwerking tussen 
scholen en sportverenigingen. Op school 
zou de taak van de gymleraar bijvoorbeeld 
kunnen worden uitgebreid en zou deze ook 
dichter bij de sportclubs kunnen staan. 
Een sportclub zou niet de prestaties cen-
traal moeten zetten, maar een levensstijl. 
Ik vond schaatstraining vroeger leuk, om-
dat we ook drie kwartier van de training in 
het bos zaten en in bomen aan het klim-
men waren. Wanneer je plezier centraal 
stelt, heb je direct de beste garantie voor 
succes”. 

Het blijft bijzonder om te zitten tegen-
over de man die in alle Olympische hal-

len stond. Die de druk over tienden van 
seconden en de verwachtingen van een 
heel land weerstond en Kramer en Wüst 
naar grote successen leidde. De bevlogen-
heid lijkt alleen maar te zijn toegenomen. 
Kemkers denkt na over dingen, heeft veel 
kennis opgedaan in studies maar heeft 
bovenal de ervaring op het allerhoogste 
niveau. Wat de voormalig schaatscoach 
vooral wil benadrukken is om de sporter 
altijd te behandelen als mens, ongeacht 
de tak van sport en leeftijd. “Bij sport-
clubs zijn vaak veel vrijwilligers actief”, 
laat Kemkers weten. “Dat zijn mensen die 
hun uiterste best doen, maar vaak zetten 
ze vooral in op gewenst gedrag. Zij zijn de 
baas en zetten oefeningen uit. Het middel 
om hun doel te bereiken is straffen en be-
lonen, terwijl je toch wilt dat kinderen op 
een zo jong mogelijke leeftijd keuzes leren 
te maken vanuit een intrinsieke motivatie. 
Het zou heel waardevol zijn als er bij sport-
clubs een paar mensen werken die een 
pedagogische achtergrond hebben en de 
vrijwilligers kunnen ondersteunen. Een 
voetbalclub is niet per se de plaats waar je 
goed voetbal moet leren spelen, maar een 
ontdekkingstocht. Voor een coach is het 
persoonlijke contact met zijn spelers het 
allerbelangrijkste. Dat geldt bij kinderen 
maar ook bij volwassen spelers. Help ze te 
ontdekken wat hun kracht is en geef ze de 
veiligheid om in die weg te voelen dat ze 
fouten mogen maken. Op die manier leert 
iemand te sporten vanuit zijn hart, vanuit 
zijn creativiteit. Het krijgt zelfvertrouwen 
en zelfredzaamheid en wordt mentaal 
krachtig. Alleen dan kan een sporter het 
maximale rendement uit zijn eigen kunnen 
halen en vooral ook plezier ervaren. Wat is 
er gezonder dan je lekker te voelen en ple-
zier te hebben?”, aldus Kemkers. 

Gerard Kemkers over het belang van bewegen in het digitale tijdperk: 

“Geef FIFA-coins voor een uur buiten zijn”



Ben je klaar met rennen en vliegen?
Wil je graag: 
• meer rust in je hoofd?
• minder stress en spanningsklachten?
• meer ontspanning en plezier in je leven?
• alle ballen prettig in de lucht houden?

Ik ga graag samen met je aan de slag 
om jouw doelen te realiseren!

Heb je interesse? Neem contact op via contact@inbalanzcoaching.nl 
Karlien Luten | Hageneind 24 Tynaarlo | www.inbalanzcoaching.nl

Marije  F. Muller
T: 06 22 098 136
E: info@bijlogopedie.nl
W: www.bijlogopedie.nl

Logopediepraktijk 
voor problemen met

spraak, taal, 
slik, stem 
& adem

Zuidlaren
Schipborgerweg 31
9471 PP Zuidlaren
zuidlaren@linestudiomarianne.nl
050 - 409 07 72

Nieuw-Roden
Dorpsstraat 5
9311 PS Nieuw-Roden
nieuw-roden@linestudiomarianne.nl
050 - 409 50 01

Delfzijl
Waterstraat 137
9934 AT Delfzijl
delfzijl@linestudiomarianne.nl
0596 - 856 451

www . l i n e s t u d i o m a r i a n n e . n l

Professionals 
in afvallen

GRATIS 
PROEFLES 
& INTAKE

Pedicure Shirin

Kapper Mj

0592-21 36 80 / 06 142 142 18

Adres: oude Asserstraat 34

WWW.KAPPERMJ.NL

( Medische pedicure )

Tel: 06 20 81 30 06
Adres: Veenkampen 1 | Vries
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ZUIDLAREN  - Sinds deze maand beschikt Arianne de 
Zwart over haar eigen praktijkruimte in Zuidlaren. Al 
meer dan vijftien jaar werkt ze als coach en als docent 
aan het Chi Neng Instituut Nederland. Onder andere in 
Midlaren en in Groningen begeleidt ze verschillende 
groepen mensen met de van oorsprong medische Chi-
nese bewegingsleer, Chi Neng Qigong. 

Naast wekelijkse lessen, workshops en het geven van 
een opleiding werkt De Zwart ook individueel met men-
sen en doet dit vanaf begin oktober in haar praktijk-
ruimte in Zuidlaren. ’’Individuele begeleiding is altijd 
maatwerk. of er nu sprake is van een ernstig ziekte-
proces, een burn-out of last van de rug, ik kijk naar het 
hele plaatje en niet alleen naar de symptomen van dat 
moment”, vertelt De Zwart. De Zwart is zelf in aanraking 
met Chi Neng Qigong gekomen doordat ze tijdens een 
val van een paard haar onderste ruggenwervels brak. 

‘’Natuurlijk probeer je dan alles uit om de pijn te ver-
zachten, maar niks hielp. Ik liep wel tien jaar met pijn, 
totdat ik met Chi Neng Qigong in aanraking kwam. bin-
nen een maand was ik pijnvrij en de pijn is nooit terug-
gekeerd’’, zegt De Zwart. Daarna kwam het systemisch 
werken en de Helende reis van brandon bays op haar 
pad. Deze methoden worden geïntegreerd tijdens de in-
dividuele sessies.  ‘’Samen kijken we of er aan de ba-
sis van de fysieke klachten wellicht een relatie ligt met 
weggestopte emoties of gewoontes van vroeger die nu 
niet meer ondersteunend werken’’, aldus De Zwart. tot 
het einde van het jaar kan er een kennismakingsgesprek 
gepland worden. Deze speciale sessie duurt een uur en 
heeft dan de actieprijs van €55,-! Arianne de Zwart is 
te vinden aan de Havenstraat 6 in Zuidlaren. Voor meer 
informatie kan de website www.ariannedezwart.nl ge-
raadpleegd worden of mail naar arianne.de.zwart@
gmail.com.

Arianne de Zwart

Healing Therapy bij arianne de Zwart in Zuidlaren

Een gezond gebit is essentieel voor een goe-
de gezondheid. Onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zelfs. Een slecht onderhoudend 
gebit kan grote gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Roelof Mellens van Mondzorg 
Mellens uit Paterswolde komt het regelma-
tig tegen. Schrijnend, noemt hij sommige si-
tuaties van mensen in verpleeghuizen. Een 
goede verzorging en regelmatige controle 
van je gebit is een must, wil je gezond ouder 
worden stelt de tandarts die praktijk houdt 
in het Gezondheidscentrum aan de Hoofd-
weg in Paterswolde. 
In de fraaie praktijk van Mondzorg Mellens 
kun je terecht voor mondzorg in de breedste 
zin van het woord. Het team bestaat inmiddels 
uit tien professionele medewerkers (waaron-
der een mondhygiënist en een preventieas-

sistente) die allemaal hun eigen specialisatie 
hebben. “Wij werken volgens een totaalcon-
cept”, vertelt roelof Mellens. “Dat betekent 
dat cliënten hier terecht kunnen voor alge-
hele tandheelkundige zorg maar ook voor 
orthodontie, implantologie, protheses en cos-
metische ingrepen als facings of het bleken 
van tanden. Dat laatste gebeurt uitsluitend 
met een absoluut onschadelijke methode. en 
je gaat niet op Gerard Joling lijken”, grapt de 
tandarts. Mellens Mondzorg werkt volgens 
‘state of the art’- methode, dat wil zeggen 
dat de praktijk  alleen materialen van de aller 
hoogste kwaliteit gebruikt. “De praktijk is uit-
gerust met meest de modernste apparatuur 
op het gebied van tandheelkunde. Dat vin-
den we belangrijk. een uitstekende kwaliteit 
mondzorg bieden staat bij ons voorop.” een 

goede verzorging van het gebit is voor ieder-
een belangrijk. en dat geldt extra voor kwets-
bare ouderen, weet Mellens die ook regelma-
tig verpleeghuizen bezoekt. “De situaties die 
je daar soms tegenkomt zijn schrijnend. er 
zijn mensen bij die overlijden aan een long-
ontsteking die veroorzaakt is door een bacte-
rie in de mond. Sommige mensen gaan niet 
naar de tandarts uit schaamte. Zonde, want 
in veel gevallen zijn problemen met het gebit 
of prothese eenvoudig te verhelpen.”  Ideaal 
is de combinatie van andere zorgverleners in 
het pand, weet Mellens. In het Gezondheids-
centrum zijn ook een fysiotherapeut, een 
huisartsenpraktijk en psychologen gevestigd.  
“Sommige cliënten maken een combinatie-
afspraak met bijvoorbeeld de fysiotherapeut 
en de tandarts. De psycholoog is prettig in het 

geval van tandartsangst. De lijntjes zijn kort 
hier. Iedereen zit snel op de juiste plek.” Han-
dig om te weten: er is nog ruimte voor nieuwe 
cliënten. Inschrijven kan heel eenvoudig via 
de website www.mondzorgmellens.nl.
Ook een stralend en gezond gebit? Naar 
Mondzorg Mellens! Gezondheidscentrum 
Eelde-Paterswolde, Hoofdweg 155c Paters-
wolde. Telefoon: 050-3052700. 
www.mondzorgmellens.nl 
E-mail: info@mondzorgmellens.nl.

Mondzorg Mellens

Een stralend én gezond gebit met Mondzorg Mellens

NatureWise 

natureWise.nu helpt mensen op zo natuurlijk 
mogelijke wijze naar een gezonder leven
EELDE/PATERSWOLDE – Hier-
bij kan men denken aan natuur-
geneeskunde, mindfulness en 
bioresonantie. In 2004 begon 
Helma Adema haar praktijk met 
als doel mensen uit haar omge-
ving ondersteuning te bieden bij 
het vinden van meer gezondheid 
en vitaliteit. In al die jaren heeft 
ze talloze voorbeelden gezien 
van het feit dat lichaam en geest 
elkaar beïnvloeden. ‘’Als men-
sen lange tijd stress hebben, dan 
zie je vaak ook spijsvertering- en 
gewrichtsproblemen.  Als je veel 
moet piekeren, slaap je slecht. 
Dit zijn allemaal aanwijzingen 
dat lichaam en geest verbonden 
zijn.”

Door haar brede Hbo-opleiding, heeft Ade-
ma de mogelijkheid te switchen tussen be-
handelingen gericht op body én mind. Dit is 
afhankelijk van de situatie van de cliënt en 
de hulpvraag.  “bedenk dat natuurgenees-
kunde, waaronder kruiden en voeding, ook 
deels lifestyle is. Hoe mooi is het dat je daar-
mee meteen met healthy ageing bezig bent” 
zegt Adema.

‘’Mensen op weg helpen naar een gezonder 
leven en te leren vertrouwen dat er zo veel 
mogelijk is, vind ik het allermooiste aan mijn 
baan’’, aldus Adema. Haar slogan is dan ook: 
‘beter kun jezelf’ . NatureWise.nu biedt altijd 
een gratis kennismakingsgesprek vooraf. 
Dan kan meteen globaal gekeken worden 
wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn 

en of een traject zinvol is. NatureWise.nu is 
aangesloten bij de beroepsorganisaties bAtC 
en VMbN. op de website www.naturewise.nu 
is een contactformulier te vinden en er kan 
telefonisch contact opgenomen worden via 
050-3094215. In de schoolvakanties is Natu-
rewise.nu niet bereikbaar. Adema geeft niet 
graag een ‘pilletje consultje’,  maar neemt 
serieus de tijd voor een hulpvraag. Dit geeft 
uiteindelijk meer kans op blijvend resultaat.  

ZUIDLAREN - In haar professionele studio 
aan de havenstraat in Zuidlaren biedt Mi-
riam van Leeuwen een gevarieerd program-
ma aan om bewuster en meer ontspannen 
door het leven te gaan.
De persoonlijke begeleiding maakt de bena-
dering van Miriam zo uniek. Voor je start kijkt 
Miriam samen met jou wat bij je past. Naast 
de wekelijkse yogalessen start er 25 oktober 
weer een 8-weekse mindfulnesstraining. tij-
dens deze training leren mensen op een ef-
fectievere wijze met zichzelf en ‘stressvolle’ 
situaties in hun leven om te gaan. Dit zorgt 
voor meer rust, ruimte  en levensplezier. Het 
is prachtig om te zien hoeveel verandering er 
plaats kan vinden in 8 weken actief met je-
zelf aan de slag gaan. Wat Miriam diep heeft 
geraakt zijn de woorden van een deelneem-
ster die haar bedankte met een foto van een 
regenboog en zei: “toen ik startte met deze 
de training voelde alles in mijn leven zwart 
en nu aan het eind van de training zie ik weer 
kleur in mijn leven en dat had ik 8 weken 
geleden niet voor mogelijk gehouden”.  Het 
mooie is dat deze mindfulnesstraining door 
veel zorgverzekeraars wordt vergoed. Miriam 
van Leeuwen denkt in mogelijkheden en on-
dersteunt deelnemers graag in het terugko-
men in hun eigen kracht. Als je niet ontspant 
en te weinig verbinding hebt met je lichaam 
en geest doet dat heel veel met je systeem 
en kun je daar ziek van worden. Het gevari-
eerde yoga programma is voor veel mensen 
geschikt en toegankelijk. er zijn actieve en 
passieve vormen van yoga. Je kunt deelne-
men aan lessen waarbij je op je kop staat 
en er worden lessen gegeven waarbij je lek-
ker met je hoofd ontspannen op een kussen 
ligt. ‘’Het is maar net wat de behoefte van de 

deelnemer is’’, vertelt Miriam. bij een pas-
sieve vorm kan men bijvoorbeeld denken aan 
een restorative Yoga Nidra, deze richt zich op 
het steeds dieper te leren ontspannen wat 
een herstellend effect op lichaam en geest 
heeft.  Uniek is de start op 30 oktober van de 
yoga mix NAH les. Deze les is speciaal voor 
deelnemers met Niet Aangeboren Hersen-
letsel, die zo zelfstandig mogelijk binnen hun 
eigen huishouden en/of gezin functioneren. 
tijdens deze lessen is er o.a. aandacht voor; 
het leren voelen en respecteren van grenzen 
in lichaam & geest.  ‘’Vaak klopt het beeld 
dat mensen hebben van yoga niet helemaal. 
Daarom wil ik iedereen uitnodigen het eens 
uit te proberen. bij Mindfulness & Yoga Zuid-
laren kan er vrijblijvend een proefles gevolgd 
worden.’’ Nieuwsgierig naar de yoga vormen 
en mindfulness training? kijk voor meer in-
formatie en de agenda op www.mindfulness-
zuidlaren.nl. Mindfulness & Yoga is te vinden 
aan de Havenstraat 6 in Zuidlaren.

Mindfulness & Yoga Zuidlaren  
Meer ontspannen door het leven
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