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John Thie Touch for Health award
voor Coby Schasfoort
Tijdens het IKC congrês dat van l tot en mêt 4 november
2012 in Spanje wêÍd geoÍganiseerd ontving Coby
Schasfoort een bijzondere prijs, de lohn Thie Touch Íor
Health Awárd. Hierondeí een verslag van deze uitreiking
en de woorden diê dooÍveíschlll€nde mensen gesproken
zijn.

uitreiken. Het is de grootste beloning sinds de oprichting
van het lnternetional Kinesiology College (lKC)in dejaÍen
70. Voor Coby SchasÍoort, als erkenningvan haàr inzet,
haar uitstekende bijdrage en pÍestaties ten aanzien van het

Dominique Monetie heêft veel te danken aan de rol
die Coby speelde in het uitdragen van Touch for Health
en memoreerde: "ln 1976 of 1977las een man een
krantenartikel en liêt dit aan zijn vrouw zien. En dat
veranderde het leven ván deze vrouw. En mijn leven is
deardooÍook veranderd en het verandert ook het leven
van m€er mensen in de wereld, En misschien ook uw
leven. Want dit artike ging over spiertesten. Deze vrouw
ging naaíeen basisc!rsus om veívolgens zelfde cursus te
gaan onderwiizen. Op kerÍavond kriigt deze vrouw een
telefoontje van iemand die alles weet van de wereld vên
hêt spiertesten: John Thie. En hij vroeg àan hàar: "Wll je
instructeu rs trainen in Nederland en in Europa?" Haar
antwoord is bekend: zijantwoordde: "Ja." Ze is ons dierbaar
en voor ons is zij 'de grootmoeder van kinesiologie'.

Tênslotte nam Coby zelf het woord. Zij bedenkte iedereen
en vertelde: "MÍn man liet me het artikel lezen en hij zei:
"als verplêegster is dit zeeÍ interessa nt voor je, Dezevrouw

ln het noorden van Nederland is een prachtjge plaats,
deze plaats heet'De Hofvan Aren'. Erzijn veelmensen
die lnmiddels sriis ziin, die in hun jonse jaren daar hun
opleiding zijn gestart. Die er niet alleen Touch for Heelth
hêbben gevolgd, maar ook vêel andêrc íromin8en en
cursussen binnen de kinesiologie. Coby, je verlicht mijn
leven, laat me vliegen in mijn echte leven en ik dankje. stel
je het licht voor dat heelveel mensen van de hele wereld
verlicht heeft en voor ons is het een zegen dat je man dat
artikel in dê krani gelezen heeft, Dànk cobyl"

uitdragen ven de visie van lohn Thie en de missie van de
lnternationale Schoolvan Kinesiologie."

geett les ove'spiertester, e1è sje suikereet, zie te eel
verandering in de spier Dit is zeer zeldzaam, en meestèl
als het vreemd is, is het iets voorjou, Coby. "(Zo gaat dat
mêt mijn man.) Hij had hier graag bij aanwezig willen zijn,
maar hij is 86 jaar oud en voelt zich niet goed genoeg om
veí te reizen. Maar zijn geest is hier nu bij ons. lk had de
mogelijkheid om andere prÍzen te krijgen, maar ik wilde 2e
niet. Toen ik echter het telefoontje over deze prijs kreeg,
wilde ik deze wel accepteren.
Het leukê aan de missie van John Thie is dat - hoewel er
veel takken van kinesiologie zijn, denk aan Toegepaste
Kinesiologie, Three in Onê, Braim Gym, enzovoort hij
vooralwilde dat iêdereen weêtwatTouch Íor Health is. En

dit wordt nu werkelijkheid.

Coby onwing de prijs ujt handen van Dominique.

We zouden willen dat in elke familie er iemand is die
gebruik kan màken van spiertesten, dat in elke wijk er
ook iemand is die kan spiertesten en dat in elk dorp men
iemand kent die iets meeÍ weet en in elke sted er iemênd is
die professioneel is. En uiteindelijk 2ou het mooizijn datje
bÍ elke su permarkt gebruik kan maken van spiertesten. lk
wi mijn man en mijn dochter met haar partner bedanken
voor hun hulp om hier vandaag te kunnen zijn. lk dank lohn
Thie, omdat hij mij belde die bewuste kerstevond..." D

Matthew vertelde over de prijsr "Het is een genot orn deze
award, d€'lohn Thie Touch for Heelth Award'te mogen
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