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Meer dan ooit liggen de prestaties en de daaraan gerelateerde zaken van een topsporter 
onder een vergrootglas. Als de status van ‘talentvol’ is bereikt, lonken er contracten en 
roem, nationaal en internationaal. Met de vermenigvuldiging van media, radio, krant, 
weblogs en internetsites, neemt navenant de druk toe voor een sporter. Stressfactoren 
die regelmatig leiden tot onbalans of kwetsuren. In dat licht bezien mag de ontwikkeling 
bij SuperCoherence Systems revolutionair worden genoemd. Zo ervaren de topsporters, 
die al jaren bij het herstel- en ontwikkelcentrum komen, dat evenzeer. Het draagt bij aan 
hun vitaliteit, balans, prestaties, verminderde blessuregevoeligheid, toenemend 
herstelvermogen na inspanning, snelle genezing van kwetsuren en het versterken van 
het mentale aspect. Vier topsporters vertellen hun ervaringen.  
 
 
Gerry Koning (voetballer SC Heerenveen): ‘Blessures genezen sneller’ 
 
,,Ik maak nu zo’n zeven jaar gebruik van de apparatuur in het centrum, twee keer per 
week en bij een blessure elke dag. Naast het Power Bed benut ik de Balancing Chamber 
om bij de standaard-punten aan voeten en vingers ervoor te zorgen dat de meridianen 
worden gestimuleerd. Daarnaast pak ik nog wat acupunctuurpunten mee voor een betere 
afvoer van de afvalstoffen. Dat is geen overbodige luxe als je zo intensief met sport bezig 
bent. Het heeft tevens een preventieve functie, met het oog op blessures. Bovendien 
voel ik me veel fitter en is mijn algehele conditie veel beter geworden. Waar het 
voorheen tegen het einde van de wedstrijd nog wel eens ‘minder’ werd, kan ik nu voluit 
blijven gaan tot het laatste fluitsignaal.” 
 
,,Ik voel de werking van de apparatuur het best wanneer het in combinatie gaat met 
acupunctuur. Laatst kreeg ik een knietje in het dijbeen tijdens een wedstrijd en ontstond 
er naderhand naast de pijn een flinke kneuzing; een acupunctuurnaald werd ingebracht 
en verbonden met de apparatuur. Ik hield het net zo lang op de plek tot de pijn 
wegtrok.” 
 

Het effect is zicht-, voel- en 
meetbaar in het geval van 
voetbalprof Koning. ,,In het 
begin van mijn voetballoopbaan 
kwam ik van de ene in de andere 
blessure terecht, waardoor ik 
drie seizoenen lang niet verder 
kwam dan slechts twee tot vier 
wedstrijden. Ik heb eens op het 
punt gestaan om te stoppen met 
betaald voetbal. Tot ik in dit 
centrum terechtkwam. Met 
behulp van de behandelingen 
van kinesioloog Joop Tol in 
combinatie met de apparatuur, 
heb ik sindsdien seizoenen lang 

bijna elke wedstrijd gespeeld. De cijfers wijzen uit dat ik minder blessuregevoelig ben 
geworden. Mochten er pijntjes of blessures voorkomen, genezen die nog eens sneller en 
het Power Bed doet stressgevoelens verdwijnen. Je bouwt er tevens een soort van ‘lange 
termijn-effect’ mee op. Voor mij persoonlijk speelt nog mee dat ik sinds de 
behandelingen niet langer medicijnen hoef te gebruiken tegen astma.” 
 



Volgens Koning zou het een uitstekende zaak zijn wanneer de apparatuur zou worden 
geïmplementeerd in de hedendaagse topsport. ,,Op den duur zouden zich minder 
blessuregevallen voordoen bij individuele (top)sporters en selecties. De algehele fysieke 
gesteldheid verbetert, de belastbaarheid wordt groter, zowel fysiek als geestelijk. Het 
gunstige neveneffect voor voetbalclubs is simpel: betere prestaties en meer punten.”   
 
 
Henny Schilder (voetballer FC Volendam): ‘De dag erna was de zwelling 
duidelijk minder; dat bewijst voor mij hoe goed het werkt’ 
 
,,Ik maak inmiddels drie jaar gebruik van de apparatuur en voel me vitaler in meerdere 
opzichten. Naast het fysieke aspect namelijk ook emotioneel gezien.” Zijn mentale 
weerbaarheid is gegroeid. ,,Het geeft je een goed humeur, je zit gewoonweg lekkerder in 
je vel en dat laatste koppel ik aan het feit dat ik minder blessuregevoelig ben geworden. 
Toen ik net bij de A-selectie van FC Volendam kwam, liep ik door de toegenomen 
belasting een aantal blessures op. Met name de hamstringklachten hielden aan en 
konden door niemand goed worden verholpen. Ik belandde in het centrum hier in 
Volendam en de hamstring hield zich vanaf dat moment ‘koest’.  
 
Qua belasting ben ik sindsdien 
onvermoeibaar tijdens wedstrijden en 
herstel ik uitstekend van geleverde 
inspanningen. Je merkt het verschil in de 
praktijk. Op onze vrije dag, woensdag, 
maak ik nog wel eens extra gebruik van 
de apparatuur en dan voel ik me 
donderdags zó fit. Eenmaal in het Power 
Bed beginnen mijn darmen al snel te 
‘borrelen’. Een teken dat het lichaam snel 
reageert op de behandeling.”  
 
Hij ervaart de behandelmethode tevens als een stuk bewegingsleer van het lichaam. ,,Je 
leert dingen over je lichaam en over je psyche. Vooral hoe je lichaam kan reageren onder 
bepaalde omstandigheden.” 
 
 
Kees Kwakman (voetballer NAC Breda): ‘Ik mis bijna geen wedstrijd’ 
 
,,Ik diende voor het voetbal naar Brabant te verhuizen. Vanwege de afstand Breda-
Volendam is het niet mogelijk meer dan één keer per week het behandelcentrum aan te 
doen, maar ik laat nooit verstek gaan. Het feit dat ik in mijn eerste seizoen in de 
eredivisie slechts één wedstrijd vanwege een kwetsuur heb gemist, geeft voor mij aan 
hoe belangrijk de apparatuur is geweest en nog steeds is voor mij. Sinds zes jaar maak 
ik er gebruik van, waarbij ik vaak een acupunctuurpunt op de longen extra heb 
meegenomen. Ten tijde van de Volendamse Nieuwjaarsbrand in bar De Hemel was ik 
aanwezig en heb ik veel rook ingeademd. Inmiddels heb ik veel minder last van die 
beperking.” 
 
,,Bij een blessure rijd ik dezelfde dag nog naar Volendam, in overleg met de medische en 
technische staf van mijn club. Laatste dreigde ik een wedstrijd in Europees verband te 
missen vanwege een tijdens de voorlaatste training knullig opgelopen knieblessure. Vaak 
hebben kwetsuren een oorzaak en is het niet alleen aan pech toe te schrijven. Die 
oorzaak laat ik dan tijdens een behandelsessie 'weghalen' door middel van kinesiologie 
en vervolgens heb ik langer dan normaal van de apparatuur gebruik gemaakt en me 
daarbij vooral op het pijnpunt gefocust. De volgende avond speelde en scoorde ik...” 



,,Juist als we meerdere wedstrijden in 
één week spelen en ik maak extra 
gebruik van de apparatuur, merk ik 
het verschil: ik voel me ook in de 
daaropvolgende wedstrijd bijzonder fit, 
ben dus goed hersteld en bouw 
voldoende weerstand op. Jammer dat 
andere voetballers sceptisch zijn als 
het om deze methode gaat. Het is 
meer de onwetendheid, maar dat gold 
voor mij ook in het begin. Voetballers 
volgen meestal de grote massa en dit 
is nog niet zo bekend.  
 

Ik kan collega's proberen te overtuigen, maar het beste zou zijn wanneer zij zelf komen 
en het verschil aan den lijve ondervinden.”     
 
 
Tom Schilder (handballer drievoudig landskampioen HV Kras/Volendam en 
Nederlands team): ‘Géén operatie en géén einde seizoen, maar twee maanden 
later stond ik weer te trainen’  
 
Tom Schilder ondervindt al jaren profijt 
van de helende werking die uitgaat van de 
apparatuur in combinatie met de 
behandelsessies, vooral sinds de 
Nieuwjaarsbrand, waaraan hij flinke 
brandwonden aan de handen overhield. 
Handen die van hem naderhand de beste 
cirkelspeler van handballend Nederland 
zouden maken. Enkele jaren geleden 
dreigde echter een handballoos seizoen. 
 
,,Artsen in het ziekenhuis meldden een 
stressbreuk in het scheenbeen waarmee ik 
een tijdje had rondgelopen. Op en rond het 
bot werden zwarte vlekken aangetroffen en ze wilden opereren en bot uit mijn heup 
halen, waarbij de revalidatie een jaar in beslag zou nemen. En er kon niet worden 
aangegeven of ik ooit nog handbal op topniveau zou kunnen spelen.” Schilder 
raadpleegde de behandelmethode en apparatuur van drs.Joop Tol en Supercoherence. 
 
,,Reeds na een maand liet ik wederom röntgenfoto’s maken bij de specialist, die bijna 
niets ernstigs meer kon ontdekken in het scheenbeen. Géén operatie, géén einde 
seizoen, maar twee maanden later stond ik weer te trainen. Zéér opmerkelijk. Eigenlijk 
zou een dergelijk concept ingebed moeten worden in sportorganisaties. Toch komt er ook 
een stuk zelfbewustzijn om de hoek kijken; je moet er voor open staan, dan werkt het 
maximaal. Normaal gesproken maak ik één keer per week gebruik van zowel het 
PowerBed als de Chamber en richt me op de acupunctuurpunten, maar als we met 
Volendam meerdere duels in de week spelen, dan ben ik er vaker te vinden, om sneller 
te herstellen van een wedstrijdinspanning.” 
 
,,Als je vijf keer per week traint, soms drie wedstrijden in acht dagen tijd speelt en 
daarnaast gewoon een werkweek maakt als schilder, dan is regelmatig gebruik van de 
apparatuur verstandig. Je kunt niet alles voorkomen, maar je kunt wel zorgen dat je er 
lichamelijk fit bij loopt.” 
 



,,Zo ga je bewust met lichaam en sport om, mede door de persoonlijke begeleiding bij de 
sessie. Je leert dat je vaak voor oorzaken van klachten bij jezelf te kunt rade gaan. En 
daarmee dan ook aan de slag te gaan en proberen dingen te voorkomen.”     
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