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Wat is jouw doel voor 2016?
Van de redactie

Typen en vormgeven. Je zult het moeten doen met een gebroken vinger. Minke, 
mijn mederedacteur, levert die prestatie bij het maken van deze Cordium Click. 

Elders in deze editie treffen we nog iemand met een soortgelijke handicap. 
Joshua Smit (NEC) wil zo graag, maar mag al maanden niet keepen. Hij verwerkt 
zijn gebroken pols, zowel fysiek als mentaal. Een en ander geeft te denken over 
breken, want er verandert iets in je leven. Breken doet pijn, maar leidt ook naar 
een ander perspectief, nieuwe gedachten, of de wellicht ware routine van zijn. 
Hoe dan ook: ergens worden doelen bijgesteld. Doelen: meer dan een mooi 
thema, met oneindig veel invalshoeken. We wilden er trouwens al aandacht 
aan besteden toen de vinger van Minke nog ongebroken was.

Doelmannen Joshua Smit (NEC) en Leon ter Wielen (Achilles 29)

NIJMEGEN - Doelen. Je kunt ze formuleren, ontdekken, 
operationaliseren, bijstellen. Het begrip kan scoren 
betekenen of een richting suggereren. In vele sporten 
zijn doelen de letterlijke mikpunten. Zoals netjes bij het 
basketbal, de vloer bij badminton, de roos op afstand van 
de handboogschutter en de goals op het voetbalveld.

Die goals. Dat zijn doelen met interessante raakvlakken. 
Ze worden door de ene partij gevierd terwijl de andere 
tegelijkertijd uiting geeft aan teleurstelling. Twee 
verzamelingen energie manifesteren zich binnen het 
kader van een krachtmeting. Een tegen een; samen 
tegen de anderen. Wie zijn doel kwantitatief het 
beste verdedigt kan winnaar zijn, maar ook verliezer 
(dat is een doordenker). Doelen; ze hangen sterk 
samen met hoe de erbij betrokken spelers zich voelen. 
Doelverdedigers Joshua Smit (NEC) en Leon ter Wielen 
(Achilles 29) kunnen dat uit eigen ervaring bevestigen. 

Vertrouwen
“Laat maar gaan”, roept de keeper naar de verdediger 
voor hem. Waar komt het dan op aan als jij die verdediger 

bent? Joshua en Leon geven onafhankelijk van elkaar 
hetzelfde antwoord: “Vertrouwen”. De veldspelers 
moeten 100% kunnen rekenen op hun laatste man. Hoe 
komt dat gevoel tot stand? Welke aandacht is er voor dit 
psychologische aspect van de sport?
 
Loslaten
Actueel: in zijn streven om eerste keeper te zijn, wordt 
Joshua Smits al lange tijd dwarsgezeten door een 
vervelende polsblessure. Onderging meerdere keren 
een operatie. Telkens rekende hij op een snelle rentree in 
het veld. Die verwachting heeft hij uiteindelijk in zijn hart 
moeten bijstellen. ‘Steeds weer moest ik aan de slag met 
teleurstelling. Mentaal betekent dat nogal wat, want ik wil 
spelen. Ballen tegenhouden. Het hoogste bereiken in mijn 
sport. Daar leid ik een passend leven bij. Als professional 
houd ik rekening met drinken, rusten, trainen, herstellen, 
een voorbeeld zijn. Het wordt echter lastig wanneer je het 
ongeduld als tegenstander treft. Die strijd ligt helemaal bij 
jezelf. Zelfs wanneer ploeggenoten, trainers en ouders mij 
daarbij ondersteunen. Je kunt erover praten. Daarna is 
het dan toch weleens eenzaam. Op enig moment stelde 
ik mijn streven bij. (lees verder op pagina 4).
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Het goede goed
Door Hans Weeren

NIJMEGEN - Enkele jaren geleden startte 
Margreet Snel de stichting “2e hands 
Zorghulpmiddelen”. Haar winkel heeft 
zich in korte tijd praktisch bewezen 
en behoorlijk wat naamsbekendheid 
opgebouwd in combinatie met een 
positief imago. 

Professionals vanuit de thuiszorg,   
WMO- medewerkers, paramedici en 
verpleegkundigen verwijzen en komen 
graag naar Reestraat 5 in De Horst 
(Groesbeek). De winst uit verkoop van 
gebruikte, maar prima functionerende 
hulpmiddelen gaat structureel naar 
goede doelen. Doelen met een ‘fun’ 
factor, afgestemd op kinderen die 
gehandicapt zijn. In 2015 kon worden 
bijgedragen aan:
-centra voor aangepast paardrijden; 
-zwemgroep ‘Aqua Unique’ (Stichting 
Koprol);
-buitenschools sporten (Maartenskliniek);
-speelweek voor meervoudig gehandi- 
capte kinderen (GVO)

Het aanbod van de stichting is wisselend 
en ronduit verrassend. Dat laatste geldt 
zeker voor mensen de niet of nauwelijks 
met zorgvragen te maken hebben. 
De collectie varieert van badtillift tot 
hoortoestel en van elleboogkruk tot 
scootmobiel. Voordat een artikel naar 
de nieuwe eigenaartoegaat, wordt 
het compleet en werkend gemaakt. 
Indien nodig worden bijvoorbeeld 
accu’s en opladers vernieuwd en 
gebruiksaanwijzigingen bijgeleverd. 
Meer weten over dit goede goed?  

www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl

CORDIUM CONTACT:

De Ruyterstraat 65
          6512 GB  Nijmegen  

cordium@veluwe.net

“Iedere vrouw heeft een 
godin in zich”
Janneke Robers brengt vrouwen in contact met hun vrouw-zijn Sietse Jager gelooft in de helende kracht van Holistic Pulsing

column Terug naar de kern
Zijn we nog wel in contact met elkaar? Het lijkt van niet. Tijdens een ritje in de trein 
zittend de meesten van ons druk typend achter de mobiele telefoon, tablet of laptop. 
Druk met alles behalve het hier en nu. Nou, daar zit ik dan, om me heen kijkend, 
proberen te genieten van het moment. Na een half uur geef ik het op en pak ik mijn 
eigen telefoon. Ik had hem nog expres op stil gezet. Het lijkt wel alsof de wereld voorbij 
raast, zonder dat ik ook maar naar buiten heb gekeken. dat waar ik zo hekel aan heb, 
maak ik mezelf schuldig aan! Ik kijk steeds vaker op mijn telefoon, bang om iets gemist 
te hebben.  Ja missen, dat heb ik zeker. Ik mis het hier en nu. Vol met mijn aandacht in 
het nu zijn. Aandachtig luisterend naar de ander, zonder gestoord te worden door een 
bling, rinkel of belletje.  Het ergste van alles vind ik nog dat ik het ook doe in bijzijn van 
mijn kinderen.  “Even niet schat, mama moet even iets terugsturen naar papa.” “Heel 
even wachten lieverd, mama moet een mailtje lezen en beantwoorden.”  Gadver, is 
het dan echt zover gekomen? 
Zouden de meesten van ons vergeten zijn hoe je een gesprek voert? Gewoon een 
gesprek omdat je geïnteresseerd bent in de ander. Of wat dacht je van iemand bellen 
om diegene te feliciteren in plaats van een appje te sturen? Alles moet tegenwoordig 
snel en onpersoonlijk. Ik merk dat ik behoefte heb aan meer rust. Stapje terug, minder 
gejaagd, gehaast en flitsend. Gewoon genietend van de omgeving waarin ik me 
bevind. Volledig bewust van het geluk wat zich dagelijks voor me afspeelt. Ik heb 
vandaag de kans om de moeder voor mijn kinderen te zijn die ik wil zijn. 
Ik wil getuige zijn van hun jeugd. Ik wil dat ze terugkijken en 
zich herinneren dat hun mama aandacht voor ze had.  Ik heb 
een doel voor 2016: Ik voer meer gesprekken face-to-face, ik 
ga mensen kaartjes sturen ipv een facebookbericht. Ik leg de 
telefoon weg als ik met de kinderen ben en ik ga genieten van 
het hier en nu.  

Minke Koks (www.inbalanstherapie.nl)  

Door Minke Koks

NIJMEGEN –  De wereld heeft behoefte 
aan een herwaardering van de 
vrouwelijke energie. Om de wereld en 
alle vrouwen weer meer in balans te 
brengen is het volgens Janneke Robers 
een noodzaak om de vrouwelijkheid in 
ieder mens weer naar boven te halen. 
 
“The world will be saved by the Western 
Women”, sprak de Dalai Lama tijdens 
een vredesconferentie in 2009. Krachtige 
woorden die Janneke Robers recht in 
haar hart troffen. “Westerse vrouwen 

hebben écht alles tot hun beschikking 
om een prachtige liefdevolle wereld 
te creëren: vrijheid, kennis, rijkdom en 
zeggenschap. Maar om onze kracht 
goed te kunnen aanwenden hebben 
we onszelf de kunst van ons vrouw-zijn 
weer te herinneren. Pas dan kunnen 
we de Dalai Lama’s uitspraak eer aan 
doen. 
De kunst van het vrouw-zijn? “Ja”, glundert 
Janneke. “Uit je hoofd, terug in je lijf. In 
contact met je hart, je sensualiteit en 
de vrouwen om je heen. Hoe meer je 
jezelf toelaat om je vrouwelijke essentie 
voluit te laten spreken, hoe oprechter 
je ervaring van het leven en hoe 
krachtiger je jezelf voelt.” 

Dat is een klus, want we leven in een 
wereld waarin presteren, actie en 
resultaat (mannelijke energie) veelal 
belangrijker wordt geacht dan gevoel 
en naar binnen keren (vrouwelijke 
energie). Dat wat ons van nature goed 
afgaat, ervaren we als minder waardig. 
Hoe kunnen we dan ooit ons volledige 

potentieel benutten?  
Janneke weet als geen ander hoe 
destructief die mannelijke prestatiedrang 
kan zijn. Haar succesvolle internationale 
theatercarrière leek voor de 
buitenwereld een droombaan, ware 
het niet dat de zware baan zijn tol 
eiste met een burn-out als gevolg. 
Janneke vond zichzelf al liggend op 
de keukenvloer terug. Toen ze de Dalai 
Lama zijn befaamde woorden hoorde 
uitspreken, wist ze dat de sleutel van 
haar heling in haar vrouw-zijn lag. Met 
die constatering beseft Janneke welke 
belangrijke taak en mogelijkheid er voor 
haar als vrouwencoach is weggelegd. 
Janneke biedt naast individuele 
coachtrajecten ook trainingen in het 
vrouw-zijn aan. Deze zijn er op gericht 
om als vrouw je vrijheid in je lijf te 
hervinden, je sensualiteit wakker te 
maken en je zusterschap met andere 
vrouwen te voelen én te voeden. “Wij 
hebben allemaal een godin in ons, en 
die godinnelijkheid wil ik jou weer laten 
ervaren.” www.jannekerobers.nl

“Ik had meteen het gevoel: 
Hier gaat het om!”

Door Minke Koks

NIJMEGEN – Zwem met de stroom mee. 
Laat het water je meevoeren en zie 
waar het naar toe leidt. Sietse Jager 
heeft lange tijd geprobeerd tegen die 
stroom in te zwemmen, maar ontdekte 
dat het heilzamer is om je over te geven 
aan wat er gebeurt. Dankzij Holistic 
Pulsing komt hij in contact met wie hij 
werkelijk is.

“We zijn in de maatschappij ontzettend 
druk met heel veel dingen. Nauwelijks 
krijgen we de tijd om te ontspannen. 
Als je de spanningsboog af en toe eens 
wat ontspant, dan ben je veel beter in 
staat om de druk aan te kunnen.” Sietse 
Jager weet uit ervaring hoe het is om 
gebukt te gaan onder hoogspanning. 
Als bouwkundige had hij lange tijd 
alleen maar te maken met flinke 
werkdruk. Het ging daardoor ook mis. 
Dankzij Holistic Pulsing kwam hij er weer 
bovenop. “Ik beleefde ineens een heel 
andere ervaring van de wereld. Alsof 
alles ruimer werd, vooral in mijn hoofd. 
Ik kan het moeilijk in woorden vatten, 
maar ik had meteen het gevoel: ‘Hier 
gaat het om’.”

Mild
De ervaring met Holistic Pulsing was 
zo intens dat Sietse in 2009 een eigen 
praktijk oprichtte. “Ik vind het fijn 
om te kunnen geven wat ik zelf heb 
mogen ontvangen. Mensen die net 
als ik heel veel met het hoofd moeten 
doen kunnen uit contact raken met 
hun lichaam. Door het pulsen maak 
je op zeer milde en zachte wijze weer 

verbinding”, zijn ogen beginnen te 
stralen: “Pulsing is niets anders dan je 
weer in contact laten komen met je 
eigen natuurlijke oertrilling. Door het 
pulsen toe te passen kom je in een 
natuurlijke staat van ontspanning. Het 
helpt je om angsten en spanningen los 
te laten.”

Positieve ervaring
Door zijn eigen positieve ervaring 
met pulsen gelooft Sietse met volle 
overtuiging in de werking van Holistic 
Pulsing. Als pulser resoneert hij met 
de trilling van degene die op de 
behandeltafel ligt. “Het is eigenlijk niet 
meer dan het zachtjes bewegen van 
het lichaam, zonder enige forcering. 
Pulsing spreekt het zelfhelende 
vermogen van de mens aan. Tot nu 
toe is elke cliënt in staat geweest om 
op mijn behandeltafel te ontspannen. 
Voor mij zegt dat alles.”

Zijn ultieme doel voor 2016 (en de 
verdere toekomst) is om ratio en intuïtie 
dichter bij elkaar te brengen. “Een 
gezonde combinatie van de twee 
uitersten maakt dat ik beter weet wat 
ik wil en doe. En dat pas ik toe in beide 
rollen. Zowel als bouwkundige als Holistic 
pulser. Ik ontmoet de ander op een veel 
diepere laag en dat maakt dat ik beter 
in contact sta met de persoon die ik 
ontmoet”.

Naast individuele consulten 
biedt Sietse op 3 april ook een 
kennismakingsworkshop aan. Meer 
weten over Holistic Pulsing en Sietse 
Jager? www.ikpuls.nl

http://www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=MiqHIpqJ5RY
www.youtube.com/watch?v=MiqHIpqJ5RY
mailto:cordium%40veluwe.net?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
http://www.inbalanstherapie.nl
http://www.jannekerobers.nl
http://www.ikpuls.nl


| 4

COLOFON

Kerngroep Cordium Communicatiet 
Elsbet Hazewinkel
Minke Koks
Cees van Loon
Resi Messelink
Hans Weeren
Redactieleden Cordium Click
Hans Weeren
Minke Koks
Voor vragen en tips
Hans Weeren: 
hansweeren@gmail.com
Minke Koks:
info@inbalanstherapie.nl
Druk
DPN druk en print nederland
Illustraties
Michaela Pelka

Joshua Smit (NEC) en Leon ter Wielen (Achilles 29) over doelen

(Vervolg pagina 1)

Mijn onvermogen kon ik loslaten en 
gaan focussen op wat ik wel kan doen. 
Zoals sterker worden in de fitnessruimte. 
Maar ook door aandacht te geven aan 
het verbeteren van mijn voetenwerk en 
mezelf te verdiepen in hoe spitsen op 
het doel afkomen. Dat laatste is een 
belangrijk element om een wedstrijd te 
kunnen lezen en de samenwerking met 
mijn spelers aan te scherpen. Ik moet 
daarbij het rustpunt zijn en in zekere 
zin dominant. Mijn verdedigers direct 
aanspreken. Helpend in dit verband 
is ons gemeenschappelijke doel. We 
weten dat we dat met dit team kunnen 
realiseren. Op de nul spelen. Dat wordt 
gemakkelijker haalbaar naarmate 
je langer samen speelt met dezelfde 
mensen op dezelfde posities’

Rust
‘Waarom keeper geworden?’ Leon 
ter Wielen verkort de vraag met een 
glimlach. ‘Natuurlijk kon ik voetballen. Het 
begint ook met voetballerskwaliteiten. 
Maar toen, als kleinere jongen tussen 
de groten, werd ik op de goal gezet. 
Vanzelfsprekend kreeg ik de treffers 
direct aan alle kanten om de oren. 
Vervolgens komt dan hét moment dat 
je een bal stopt en nog een. Dat is zo 
fijn! Dat is winnen! Je bewijst iets voor 
jezelf en het beïnvloedt jouw team op 
een gunstige manier. Als keeper moet 
je de stabiele factor zijn en rust bieden. 
Dat gegeven past goed bij mij. Achilles 

en ‘mijn zestien’ verwachten dat ook. 
Ik weet niet of je daarop kunt trainen. 
Wel ben ik mij bewust van kwaliteiten 
die altijd meespelen. Op het veld én 
daarbuiten. Als ik ballen wil stoppen 
moet ik altijd ambitieus zijn, zekerheid 
uitstralen, uitgaan van het onverwachte 
en mij volledig concentreren op het 
totale plaatje. Daarmee kan ik het 
team optimaal aansturen, zeg maar 
coachen. Waarschijnlijk kun je ook op 
die facetten trainen, maar mijn ervaring 
in de voetbalwereld is dat je vooral 
fysiek wordt voorbereid. Veel lopen, nog 
meer ballen veroveren, hard werken 
en telkens weer je motoriek corrigeren. 
De boodschap die ik mijzelf geef is dat 
keepen en mijn leven geen routine 
moeten worden. Je doel verdedigen 
is ondernemen en anticiperen. Het 
spelletje spelen is omgaan met mensen, 
kritiek en stress, zowel binnen als buiten 
de lijnen. Een en ander nodigt uit om 
van tijd tot tijd te reflecteren op wie je 
bent en wat je presteert. In dit verband 
herken ik dat topsport fantastisch veel 
te bieden heeft. Kijk ik wat verder in de 
toekomst dan zou ik allereerst van een
huurhuis naar een koophuis willen gaan. 
Mijn hogere doel is zeker gerelateerd 
aan het ontdekken en ontwikkelen 
van wat mij ligt en aangereikt wordt. 
Met mijn eigenwijsheid, impulsiviteit, 
redelijkheid en duidelijkheid draag ik 
graag bij aan de kloppende aanval’.

Februari
Zingen met hart en ziel 
Zon 5 febr 20.00 - 22.00 uur
Workshop: Shakuhachi (bamboefluit)
Za13 of  zo 14 febr 10.00 - 17.00 uur
Workshop: Out of the mind, hoe 
doorbreek je de denkverslaving? 
Za 13 febr 10.15 - 16.45 uur
Tantraweekeinde: De schoonheid 
van het ontembare 
Za 13 febr 13.00 - zo 14 febr18.00 uur
Introductieles: 
Yemaya: vier je vrouw-zijn! 
Do 18 febr 20.00 - 22.30 uur
Introductieworkshop Core Energetica
Vr 19 febr 10.00 - 17.00 uur
Krachtig Aandachtig – workshop 
voor kinderen (start) 
Vr 19 febr 15:30 - 17:00 uur
Workshop: Vrouwenwerk: Wij! 
Woe 24 febr 10.00 - 17.00 uur

Maart
Start  cursus: 
Mindfulness,meditatie en beweging
Woe 2 mrt 19:30 - 21:00
Introductieles 
Yemaya: vier je vrouw-zijn!
Do 3 mrt 20.00 - 22.30 uur
Tweedaagse basistraining   
Systemisch werk in theorie en praktijk
Vr 4 mrt 10.00 - 17.00 uur
Tantra basis Kerntraining 
Za 12 mrt 13.00u - zo 13 mrt  18.00 uur
Paranormale avond met Annika Vos
Vr 18 mrt 20.00 - 22.00 uur
Vrouwenwerk: jij en ik
Woe 23 mrt 09:30 - 17:00 uur

Cordium heeft een vast weke-
lijks en maandelijks aanbod van 
activiteiten.  Kijk op het programma 
op  voor de meest actuele agenda

Joshua Smit

Leon ter Wielen

AGENDA
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