
VallenNude

vakantie voorbij is,

belandenelkeweek

weer 700kinderen

opde spoedeisende

hulp na een val op

school. Is het tijd voor

valtraining tijdens de

gymlessenof

moeten kinderen

meer stoeien en

leren landen?

Z Na meerdere

botbreuken

neemt Bink van

der Wal nu het

zekere voor

het onzekere.

FOTOSHODYCAREMAN

LEKKER INBALANS

HART&ZIEL
GO

2 dinsdag 6 september 2016

Satsang-juf
mageeuwig
glimlachen

Satsang is geen licha-

melijke oefening en ook

bepaald geen medita-

tieles. De sessies zijn

het beste te vergelijken

met het bekende mind-

fulness. Letterlijk bete-

kent Satsang ‘in gezel-

schap van de waar-

heid’. Volgens de yoga-

studio zijn de lessen

bedoeld om studenten

de kans te geven in alle

rust vragen over per-

soonlijke ontwikkeling

en spirituele groei te

stellen. Dat komt neer

op een docent die de

aanwezigen vertelt hoe

belangrijk het is om je-

zelf te zijn. Wat dat ook

mag betekenen. Dat

het goed is je niet te

veel te hechten aan

zorgen of gedachten:

dat is ruis. Leven in het

nu: daar draait het om.

Een leeg, zorgeloos

hoofd lijkt het einddoel

en dat is – kent u die

roze olifant waar u niet

aan mag denken? – niet

bepaald een eitje. Dat

bleek wel uit de vragen

Wie met yoga of meditatie nog niet de

gewenste geestelijke rust vindt, kan kie-

zen voor Satsang. Cintha Rood volgde

een les bij Delight Yoga. Benodigdheden:

een open mind en een zitvlak van staal.

Er zijn reizen waarbij je Europa in een week

kunt zien. Onzin natuurlijk, vindt René Diekstra.

Hij ergert zich aan selfiesticks in Slovenië.

A
ls student heb ik aan verschillende televi-
sieseries als figurant meegewerkt. Onder
andere aan Floris en de fakir. Dat was een

aardige manier om wat bij te verdienen. Ooit ben
ik figurant geweest in een Amerikaanse speelfilm
met de cynische titel If It’s Tuesday, This Must Be
Belgium (Als het Dinsdag is, moet dit België zijn).
Over van die reizen waar Amerikanen, of Japan-
ners, in een week heel Europa doorkruisen. In die
film was ik een toerist die op de Alkmaarse kaas-
markt kaas ging proeven (wat anders!). Die scène
moest zo vaak over dat ik over mijn nek ging van
alle kaasblokken. Het thema van de film - er wordt
de spot gedreven met de manier waarop toeristen
zich door reisorganisaties langs bezienswaardighe-
den laten jagen - sprak me zeer aan. Veel heeft de
film op dat punt overigens niet veranderd, zo heb
ik de afgelopen weken tijdens mijn vakantie weer
eens kunnen constateren.

Niet ver van mijn hotel aan het meer van Bled in

Slovenië is een parkeerplaats voor autobussen.
Per dag stoppen daar minstens vijf bussen en als ik
toevallig in de buurt was, keek ik gebiologeerd naar
het tafereel dat zich ontvouwt als de busdeuren
opengaan. In ijltempo storten zich tientallen toe-

risten naar buiten, vrij-
wel allemaal hun mo-
biele telefoon/camera
hoog houdend, en ze lo-
pen zo snel als ze kun-
nen naar de waterkant.
Alsof ze ergens naar op
jacht zijn.

Een indruk die wordt
versterkt doordat velen
hun mobiel op een uit-
schuifbare selfiestick ge-
monteerd hebben. Het

geschuif daarmee maakt de indruk alsof ze, net als
jagers met een jachtgeweer, hun vizier aan het
richten zijn. Mij doet het denken aan de schiettent
op de kermis, waar een foto van je wordt gemaakt
als je in de roos schiet. Zo gaat het hier ook onge-
veer, want vrijwel iedereen probeert zichzelf gefo-
tografeerd te krijgen met als achtergrond het meer
en het middeleeuwse kasteel.

Duidelijk is dat ze niet komen om te kijken maar

om te fotograferen en ze vinden dat ze de be-
zienswaardigheid (!) echt gezien hebben zolang ze
op de foto’s ervan maar zelf te zien zijn. Sterker
nog, het lijkt er niet langer om te gaan hoe de be-
zienswaardigheid erop staat, maar hoe ze er zelf op
staan. Want de gemaakte foto’s worden dikwijls
nog even gecontroleerd en moeten ze over, dan
niet omdat het meer of kasteel er niet goed op
staat, maar omdat zij zelf er niet voordelig genoeg
op staan.

De hele fotografeerpartij duurt meestal niet lan-
ger dan tien minuten waarna het gezelschap weer
de bus in wordt gedreven en naar een volgende fo-
tografeerbaarheid wordt afgevoerd. Rare mensen
toch, die toeristen. Om straks thuis de foto’s te
gaan zitten bekijken van plaatsen waarvan ze zich
niks anders herinneren dan de foto’s die ze er van
zichzelf hebben gemaakt en mogelijk welke dag
van de week het was.

Niet dinsdag natuurlijk, want dat was België.

Reageren? rene.diekstra@persgroep.nl
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M
et 5 jaar don-
derde Bink van
der Wal (9) uit
het klimrek. Met
6 jaar landde hij
ongelukkig op
het trampoline-

trapje – na een zet in zijn rug. Bink
was 7 toen hij onfortuinlijk strui-
kelde tijdens de gymles en op zijn
achtste gleed hij uit tijdens een potje
voetbal na schooltijd. Zijn herinne-
ring aan z’n schooljaren worden ge-
kleurd door een gecompliceerde elle-
boogbreuk, een scheurtje in de rech-
ter pols, een fractuur in de linker
duim en een gebroken linker onder-
arm.

Kinderen vallen, dat hoort erbij.
Uit de nieuwste cijfers van Veilig-
heidNL blijkt dat in 2014 ruim 28.000
kinderen van 4 tot 18 jaar zich mel-
den bij de spoedeisende hulp met
een kneuzing of breuk, opgelopen
tijdens een ongeval of geweld. In
bijna 16.000 gevallen verwondden zij
zich tijdens gymles: 8.200 basisscho-
lieren en 7.400 leerlingen van de
middelbare school. Andere ongeval-
len deden zich voor op het school-
plein of in de school zelf. En 2 pro-
cent van de kinderen meldde zich na
onderling geweld.

,,Kinderen weten niet hoe ze een
val moeten breken’’, zegt onderzoe-
ker Hedy Goossens van stichting
VeiligheidNL. ,,Ze verliezen bijvoor-
beeld bij een val van een gymtoestel
hun balans of ze landen verkeerd. In

een reflex vangen ze dat op met ge-
strekte armen. Zo komen er flinke
krachten op de polsen te staan, die
gemakkelijk breken.’’

Dat heeft alles te maken met de
conditie van kinderen: de jeugd van
tegenwoordig is minder fit dan veer-
tig jaar geleden. Bewegingsweten-
schapper Dorine Collard toonde dit
een paar jaar geleden aan in een on-
derzoek voor de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Ze ondervroeg 2.000
kinderen tussen de 10 en 12 jaar en
vergeleek de uitkomsten met over-
eenkomstige testen uit 1980. Haar
conclusie: op veel onderdelen, waar-
onder coördinatie en motoriek,

28.000
§ In 2014 liepen ruim

28.000 kinderen

kneuzingen of bot-

breuken op bij een

val of vechtpartij
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Sfeer in
de les

De lesruimte van deze

yogastudio, Delight

Yoga, wordt een wind-

stille cocon. Als er

geen vragen worden

gesteld, is de stilte

rondom deze plek

fenomenaal.

De bouwvakkers bui-

ten praten zo hard.

van een aantal met zich-

zelf worstelende deel-

nemers. Voor nuchtere

zielen zijn de ‘ohms’ en

‘shanti's’ die tijdens het

meditatiemomentje wor-

den gepreveld mis-

schien wennen. Dat-

zelfde geldt voor ander-

half uur redelijk roerloos

proberen te zitten. Maar

daar heb je wel een

aantal inzichten voor

terug. En een oase van

ware ontspanning in het

midden van een drukke

stad. — Cintha Rood

Ć Ontspannend

Tel de klankschaal op

bij de kalmerende uit-

straling van de docent

op en je voelt je

loskomen.

Zo flexibel als een

baksteen zit ik 90 mi-

nuten in de lotushou-

ding. Ik wiebel meer

dan dat ik ontspan.

Ę Kwaliteit van
de leraar

Katiza Satya heeft

het vriendelijkste

gezicht dat je je maar

kunt wensen. Stiekem

wil je het lievelingetje

van de juf zijn.

Wat als ze lang naar

je glimlacht? Terug

lachen? Moét ik iets

zeggen? Argh!

Ä Prijs /
kwaliteit

50 euro voor een

kaart van tien lessen

naar keuze die je bin-

nen een maand volgt.

Verlichting was nog

nooit zo'n koopje!

De introductie online

kost maar 1 euro.

Maar dan word je

nooit het lievelingetje.

ß
Eind

oordeel

Zalig

zodra het

wiebel-

stadium

voorbij is

Gymhelm
verplicht!
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Z Niet wiebelen in ‘gezelschap

van de waarheid’ (Satsang).
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Bewegen
moet je leren

GYMLES

scoort de huidige jeugd slechter.
,,Dat is zichtbaar,” zegt docent be-

wegingsonderwijs Monique van Ark.
Uren buitenspelen is ingeruild voor
uren zitten voor televisie en beeld-
scherm. ,,Het lijkt me logisch dat kin-
deren motorisch minder vaardig zijn
en dus ook minder goed een val kun-
nen opvangen.”

Daar komt bij dat de jeugd zich niet
eens meer vuil mag maken of risico’s
kan nemen, zo foeteren sportievelin-
gen op informatieplatform Sport-
KnowHowXL.nl. Onder klimtoestel-
len liggen nu zachte matten klaar. De
onderste takken van bomen worden
weggezaagd om te voorkomen dat

erin wordt geklommen. Dan krijg je
dus dat elke schoolweek 700 kinde-
ren zoals Bink worden afgeleverd bij
zorgverleners van de spoedeisende
hulp.

Bink zelf krijgt alle ruimte van zijn
moeder, Margot van Duinen. ,,Hij
houdt van spelen en sporten. Op aan-
raden van zijn fysiotherapeut schaf-
ten we een trampoline aan om zijn
motoriek te trainen. En hij basket-
balt.”

Met zijn lengte, hypermobiele ge-
wrichten en zijn lichaam in de groei
beweegt hij soms ongecontroleerd.
Ligt het daaraan dat hij al vaker bot-
ten brak of was het domme pech?

,,We weten het niet”, zegt zijn moe-
der. ,,Over een goed uitgevoerde val
hebben we eerlijk gezegd nooit nage-
dacht.”

Maar voor stichting VeiligheidNL
zijn de talrijke doktersbezoeken re-
den genoeg om te pleiten voor val-
lessen tijdens gym. De stichting
heeft met judoleraar en valpedagoog
Yos Lotens het lespakket Vallen is ook
een sport ontwikkeld. De veertig be-
wegings- en balansoefeningen zou-
den tot 50 procent minder gewonden
leiden, verminderde angst om vrij te
bewegen en meer plezier in sport en
spel. Circa driehonderd scholen heb-
ben het pakket aangeschaft.

Lotens herinnert zich een les
waarin een meisje met overgewicht
niet op een reusachtige bal durfde te
liggen. ,,Haar voeten en handen zou-
den loskomen van de grond en zij
zou vervolgens zijdelings en ver-
traagd van die bal rollen. Het ontbrak
haar aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk
kreeg ik haar zover om met haar volle
gewicht op die bal te rusten. Ze kon
traag bijsturen en zo haar vertrou-
wen herwinnen, daarna liet ze zich
vallen. Ze heeft staan juichen van
geluk.’’

Stoeien isbeter
Toch kent Vallen is ook een sport ook
tegenstanders. Cees Klaassen is di-
recteur van de Koninklijke Vereni-
ging voor Lichamelijke Opvoeding.
,,Vallen is uit balans raken. Daarom
kun je kinderen beter leren om te
stoeien en te balanceren. Een kind
dat niet kan rekenen, geef je toch
geen rekenmachine? Pak de motoriek
aan om de kans op ongelukken te
verkleinen. Dat is wat de studie van
Dorine Collard meegeeft.’’

Docent Monique van Ark gaat
daarin mee. Ook zij plaatst kantteke-
ningen bij de lessen over vallen. ,,Ik
vind het een mooi concept, maar dan
als extra beweegmoment en niet tij-
dens gymlessen. Die zijn juist be-
doeld om kinderen een brede moto-
rische ontwikkeling mee te geven.
Alle motorische vaardigheden die
kinderen nodig hebben, komen aan
bod als leerkrachten vanaf de kleu-
tergroepen voldoende aandacht ge-
ven aan de vastgestelde leerlijnen.”

Hedy Goossens van VeiligheidNL
weerspreekt dat. ,,Inderdaad is het
belangrijk om kinderen spelender-
wijs motorische vaardigheden bij te
brengen. Zo leren ze een val te voor-
komen. Maar niet hoe ze die veilig
kunnen opvangen.’’

Ze verwijst naar Wim van Gelder,
de drijvende kracht en samensteller
van Alles in Beweging. Dit is één van
de leermethodes waarop leerkrach-
ten op basisscholen kunnen terug-
vallen. ,,Van Gelder heeft de valtrai-
ningen niet voor niets opgenomen in
de uitwerking van de leerlijnen. Als
iedere student lichamelijke opvoe-
ding ‘leren vallen’ in zijn opleiding
heeft gehad en de valoefeningen re-
gelmatig in zijn lessen doet, dan ben
ik de eerste die zegt dat het extra les-
pakket niet meer nodig is.’’

Ook al gaat Bink inmiddels al 1,5
jaar botbreukvrij door het leven, zijn
moeder heeft haar conclusie getrok-
ken. ,,We overwegen hem op judo te
doen om zijn motoriek te ontwikke-
len én hem goed te leren vallen.”

Voor- en tegenstan-

ders van vallessen op

scholen zijn het erover

eens: gymles moet

worden gegeven door

bevoegde leerkrachten.

Op middelbare scholen

is dat verplicht. Op ba-

sisscholen wordt maar

één op de vier gymles-

sen door een vakdocent

gegeven.

Directeur Cees Klaas-

sen van de Koninklijke

Vereniging voor Licha-

melijke Opvoeding

vreest dat scholen te

vrij zijn bij de invulling

van de gymlessen. ,,Ba-

sisscholen ontvangen

geld om groepsleer-

krachten formeel be-

voegd te krijgen om

gymonderwijs te geven.

Een wassen neus, want

zo maak je nog geen

specialist! Waar vakdo-

centen gericht aan de

slag gaan met leren be-

wegen – denk aan mo-

toriek, balanceren en

vallen – daar leggen

groepsleerkrachten het

accent eerder op laten

bewegen vanwege de

gezondheid. Als ze maar

bewegen, dan komt het

wel goed, denken ze

dan.’’


