Pioniers in het land
van de kinesiologie
Ons land kent veel kinêsiologen.
Op vele manieren opgeleid.
Têgenwoordig is er een
gestructureerde opleid ng die
maatschappe ijke erkenn ng heeft.
Vroeger was dat niet het geval;
er waren zeer goede op ejdingen

zich nog niet in de 3 dimensies
gecoórdineerd kunnen bewegen,
terwiil ze bii het eren lezen en
schrijven alwe in 2 dimensies op
hêt p atte vlak moeten presteren.
lkwêet nu nog de namen van
kindêren die ik deshjds niet heb

maar die waren afhanke ijk van
de persoonlijke lnbrenC van de
docent. Lande ijk was er geen
oplêidinesschoolzoals nu en gêen
ondêrwijskLrndlg veraniwoorde
structuur. Vêak was het plonieren.
ln de komendê nummers
schenken we êandacht aan enkele
pioniers. n dlt nummer geven
we het woord aên E y de Wildt
Dienske. k zocht haar op in haar

prachtige opleidlngscentrum De
Hurnse Gaper.
"Ben ik dat, een plonler?Ja, toch
wel. Ook al liep er een aantal
schansgravers en baanbrekers
Voor me uit. Mijn eerste cursus
Touch for Healih kre-"g ik van
lshe Hin aan de eetkamertafel.
Toen ik 25 jaar geleden na de

instructeursoplêidins bii CobV
5chêsfoort Touch for Health
cursussen wilde gaan geven, had
nog niemand er van gehoord.
Dat b eef nog een hele tijd zo

tot

we met een aantal enthousiaste
instructeurs gingen samenwerken
in het bestuur van de Touch for
Hea th Vereniging Neder and.
Als baanbreker weet je natuuriijk
nog niet wêt en wie er alleÍnaal
achterje aan komt. Daar heb
ik me ook niet zo rnee bezig
gehouden. Het was meer: ik ga
er voorl Wiê het leu k vindt, kan
meedoen. Bij BrainGym ging

Wat heeft dê kinesiologie in jou
veranderd?
"De kinesiologie heeft ÍnijeÍtoe

het al niei anders. in hei begin
voelde ik me eên roepende ln de
woestijn en tegenwoordig krijgen
leerkrêchlen de cursus vergoed
door hêt bestLrur van hun school.
Ge-rnspiÍeerd door de Hof van
Axen van Coby creéerde ik samen
met mijn partner een eigen
paradils en cursuscentrum: de
Hurnse Gaper. Ook daar voel ik
me af en toe eên pionier".

Wat vind je bijzonder aan het
beroep van kinesioloog?
"Het meest bijzondere vind ik
iedere keer weer de verwondering
over de informatie die het lichaam
prijsgeeft via het testen van de
spieren. Éerst natuurlijk rr]ijn eigen
verwondering, maar bij iedere
beginnerscursus weer opnieuw bij
de cursisten. Daarom wil ik nog
steeds juist de eerste beginselen
van kinesiologie doorgevên aan
ênderen; het È een prachtige

ervaring om daar bijte mogen
ziln. Het mooiste vond en vind
ik vooral het krijgen van toegang
tot niet bewuste, onverwerkte
emoties, met als doêldie a snog
te kunnen helen. En in het kader
vên Brêincym: als beginnende
leerkrácht wist ik destijds niet wat
ik moêst doen rnet klnderen die
nlei vanzelf met de groep rnee
konden koÍnen. Had ik to€n maar
gewêtên dêt somÍnige klnd€ren
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aangezet orn op zoek te gaan naar
de verborgen gebieden in ons
bewustzjln, die ons helderheid
geven over ons functioneren.
Bovendien was het heerlijk om
mêt de verschi ende technieken
binnen het vakeebied van de
kjnesiologie daar evenwicht in te
krijgen. Eerst bil mêzêlf en later
ook bijdegenen dje een bêroep
op me deden. Bovendien heeft hêt
Íne geleerd wat mijn kwaliteiten
zijn. Onzekerheid mêakte plaats
voor zelfvertrouwen en dat is de
mooiste beloning.
Doordêt je met een spiertest
heelsnel informêtie naar boven
krijgt, vond ik zelf dat ikte weinie
observeerde wat er verder te zien
en tevoelen was in mezell Door
mezelf daarin te ontwikke en werd
het meer een gehêê1."
Welke toekomst zie jê voor de

kinesiologie weggelêgd?
"Vanaf het begin heb ik me er
vooral voor lngezet om BrainGVm,
en dus de beweging, de school
in te krijgen. Dat was destijds in
de Touch for Hea th VereniginC
zo en nu nog steeds in mijn €igen
centrum de Hurnse Gaper. Onder
de naaÍn Cêntrum voor Leercym
zet ik me in voor meer beweging
en vooral ook gezonde voeding
en gewoonten op scholen en bii
de kinderen thuis. Het zou nooi
zijn a s Edukinesiologie op een
natuudijke rnanier geïntegreerd
wordt op scho en, iussen de
essen door en bijde remedial

teaching."

Bedlan kt
Jac obi en !!!

Cursuscentrum de Hurnse Goper in HuÍwenen

i

Wat advis€erje aan mensen die
kinesiologie gaan studeren?

kinderen en met onszêlí lk heb
het hopeloze gevoel over aller ei

"Grappige vraag. Studeren? Dat is
ioch wêtje metje hoofd doet? lk
vond hetjuist zo fantastisch om
vooral met m'n lichaam nieuwe
êrvaringen op te doen via de
kinesio ogle. ln mijn eryaring is
hei voor sommige studenten
kinesio ogie goed om eerder
verworven intellectuele kennis
even te parkeren om goed te
kunnen voe en. Dat kan soms
een heel nieuwe, onbekende
eruêring rilnl Daarna is de kennis
van het functioneren van chaam
en geest en de saÍnenwerkjng
daarin natuur ijk heel belangrijk
voor de professionele kinesioloog.
Die studie is abso uutvan groie
waarde om kwaliteit te kunnen

misstandên om kunnen zetten in

Gezien mijn eigen ervaringen zou
ik studenten wi en êanraden om
z;ch te ontwikkelen in het goed
observeren van wat je gewaar
wordt in je lichaam. Daarmee
bedoel ik vooralde ervaringen
vanult het rephelenbrein. Daar
wordt trouwens in de nieuwste
vorÍn van BrainGVm ook veel
aandachi aên besteed. Zo wordt
het steeds mêer een geheel en dat
was waar lk a tijd nêar zocht."

Heeft kinesiologie je geluk
gebracht?
"lazekerl k heb ontdekt wat
m'n kwallteiten zljn en heb
eren accepteren waar ik niet
goed in ben. lk ben ge ukkig in
het doorgêven van be angrijke
inzlchten over goed omgaan met

hoopvollê vooruitzichten en werk
daar sarnen met anderen aan.
Bovendien geniet ik van degenen
die Írij inspireren, zonder dat
ik dat zelf ook allemaalhoefte
kunnên ên hoef te doen.
Kinesiologie heeft me eigenlijk
in eerste instantie bij meze f
gebrachtl Vervo gens ontdekte
ik de zin van nrijn leven, in het

contact en de samenwerklng
rnet anderen. Toen ik op minder
prettige mênier het onderwjjs
uit ro de, heeft hetgeven van
Brêincym-cursussen mlj geho pen
om er weer bovenop te komenNu ik mijn ex-collega's dle nog
voor de groep staan kan inspireren
is de cirke weer rond en ben ik
ge ukkiger dan

ooitl

Kinesiologie is ln de loop der
jaren alleên maar professione er
geworden, dus ik hoef daar niet
veel meer aan toe te voegen ijkt
me. Laten we Ínaar genleten van

degewe dige beweging die we
in gang hebben gezet en elkaar

complimeniles geven over de
moed, het doorzettingsvermogen
en de liefde die we daarblj
getoond hebben aan onszelf en
elkaar lk ben daar heel dankbaar
voor en wens de kinesiologie als
beweging êên lang even toe."

Vele jaren heeft lacobien

Mensink deel uit gemaakt van
dê rêdactie van ons vaktijdschrift
"Kinesio ogie".
lacobiên is méér dan een
redactielid geweest. Ze wist ons
te binden en had de gave om ons
meer begip voor situaties en
mensen bij te brengen.
Jacobien was een bindende factor
binnen de redêctie doordat ze
veelwist van zowel hei oudê als
het nieuwe KNN.
A e veranderingen die hebben
plaatsgevonden binnen de
gêlederen van de kinesiologie
heêft ze Íreegemaakt. Met dje
kennis voorhander wist ze ons
daardoor steeds weeÍ op het
juiste moment op hetjulste
denkspoorte zetten en dat was
een prima ervaring.
Hêar aÍtr'kelên waren vernieuwend
en vaak vol aandachtspunten die
we binnen onze praktijk goêd
konden gebruiken. Zo worden
haar ontÍnoetingen, neergel€gd
in zinvolle artikelen, met de
bio ogische tandarts en Chinese
arts nog steeds gelezen. lk hoor
van mlln patiënten er vee ovende

Íypisch lacobien: op een rustige
manierje enorm aan het denken
zetten...l
Jacobien, we bedanken je enorm

voor alhetwerk datje hebt
verret. We begrijpen dai je je
r.eer op k einkinderen, g€zin en
andere activiteiten wilt toeleggen.
Binnen de redêctie zu en weje

dehurnsegaper@hetnet.nl
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