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GersPardoel
zegtBibelot af
Rapper Gers Pardoel heeft zijn
optreden in Bibelot moeten af-
zeggen omdat hij ziek is. Par-
doel zou vrijdag naar Dordrecht
komen. Poppodium Bibelot laat
weten dat het snel een nieuwe
datum bekend hoopt te maken.
Mensen die dan niet kunnen
komen, krijgen het aankoopbe-
drag van hun kaartje terug. De
30-jarige rapper, bekend van de
hits Ik neem je mee en Bagage-
drager is al enige tijd ziek. Hij
had een keelontsteking en laat
op Twitter weten dat hij ook nog
door zijn rug is gegaan. CLEVER000

RobertVuijsje
over ‘BesteVriend’
Schrijver Robert Vuijsje (1970)
komt dinsdag 20 maart naar
Pictura om over zijn boek Beste
Vriend te praten. Dit past bij
het thema ‘Vriendschap’ van de
boekenweek. Vuijsje debuteerde
in 2008 met het boek Alleen
maar nette mensen, dat dit jaar
wordt verfilmd.
De lezing begint om 20.00 uur
in Pictura (Voorstraat 190),
kaarten kosten 10 euro en zijn
te koop bij de Centrale Biblio-
theek, boekhandel De Bengel en
op www.debibliotheekatotz.nl LINDEN006

ALBLASSERDAM

Discussie drukte
opdijk uitgesteld
De gemeenteraad van Alblasser-
dam praat vanavond toch maar
niet over het wegencategorise-
ringsplan, waaruit naar voren
moet komen hoe de gemeente
omgaat met de grote verkeers-
drukte op de dijkroute tussen de
Dam en Kinderdijk. Bewoners
van die smalle route klagen al
jaren over het vele verkeer van
bedrijven en toeristen. De ge-
meenteraad wil eerst veel meer
informatie van burgemeester en
wethouders hebben voordat ze
daar verder over praat. Dat ge-
beurt waarschijnlijk begin april,
maar ook dan wordt er nog
geen besluit genomen. KOSTER003

ZWIJNDRECHT

Meer treinenover
Betuweroute
Over de Betuweroute reden
vorig jaar 30 procent meer trei-
nen in vergelijking met 2010.
Over het spoor dat de Rotter-
damse haven met het Europese
achterland verbindt, reden afge-
lopen jaar ruim 23.000 treinen.
De stijging komt volgens Keyrail
doordat er drie nieuwe vervoer-
ders van onder andere bulk,
afval en biodiesel van de spoor-
lijn gebruikmaken. OOSTER008

ZUID-HOLLAND ZUID

Bijeenkomsten
voorweduwen
Ouderen die hun partner heb-
ben verloren, kunnen daarover
praten tijdens een aantal vrij
toegankelijke bijeenkomsten.
Weduwen en weduwnaars van
55 jaar en ouder krijgen steun
en advies. Locatie en tijd van de
acht wekelijkse bijeenkomsten
staan nog niet vast, zo laten de
organisatoren weten.
Opgeven is mogelijk via Rivas
(0900-8440) of Aafje (0900-
8664). CLEVER000
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Toen hij in 1984 met atletiek begon
slikte hij nog een karrenvracht me-
dicijnen tegen astma. Door het
hardlopen werd hij medicijnvrij en
was hij in staat marathons te lopen
in twee uur vijfendertig. Voor een
amateur, zeker met astma, een top-
tijd. Ook zijn longarts was zeer ver-
baasd door die effecten van het
hardlopen.
Zijn eerste klanten waren vrou-

wen die in aanmerking wilden
komen voor een vruchtbaarheidsbe-
handeling. Van Gelderen: ,,Ik kwam
in contact met een IVF-arts van het
Albert Schweitzer ziekenhuis. Die
vertelde dat IVF-behandelingen
duur zijn, maar door vetafname en
een betere conditie is de kans op
succes van zo’n behandeling veel en
veel groter.
Ook voor patiënten met diabetes

type 2 zijn er goede resultaten te be-
reiken. Regelmatig sporten zal lei-
den tot een hogere levensverwach-
ting en een substantiële afname van
klachten en insulinegebruik. Met
die wetenschap ben ik in 2010 be-
gonnen met mijn bedrijf Running-
therapie Dordrecht.”

VERGOEDING
Dat deze resultaten bij veel patiën-
ten haalbaar zijn is bij veel zorgver-
leners bekend maar er wordt veel te
weinig mee gedaan, constateert Van
Gelderen. Ook de zorgverzekeraars
staan nog niet te springen om de
therapie te vergoeden. Tot nu toe
zijn er twee zorgverzekeraars die
wel tot vergoeding overgaan.
De therapie van Van Gelderen be-

staat uit een intake-gesprek en vier-
entwintig individuele trainingen
van één uur. Daarna kunnen de
deelnemers desgewenst doorgaan in
een trainingsgroep die op zondag-
ochtend door de therapeut begeleid
wordt.

,,Kennelijk maakt onbekend toch
onbemind. Ik moet het hebben van
klanten die anderen op de goede ef-
fecten attenderen. Doorverwijzen
door artsen komt nog niet zo vaak
voor. Zorgverleners schrijven liever
medicatie voor. Een onverstandige
keuze lijkt me.’’
Op dit moment is de therapeut bij-
voorbeeld bezig met eenman die als
gevolg van stress niet meer in staat
was om te werken.
,,Hij kwam hier ook binnen als

een dood vogeltje. Een aantal weken
later kon ik het verschil al goed zien

en zelf zag de man ook de verbete-
ringen. Tijdens zo’n training voeren
we gesprekken over allerlei onder-
werpen. Hij is nu alweer zover dat
hij parttime werkt.’’

BAAN
Een complete cyclus kost zo’n 360
euro. Daar kun je niet van rondko-
men. Van Gelderen heeft er dan ook
een volledige baan bij en voert zijn
therapeutische werkzaamheden
vooral in de avonduren en de week-
enden uit. Maar de therapeut ziet
grote mogelijkheden voor de toe-

komst: ,,Ik zou best eens aan de slag
willen met mensenmet gedragspro-
blemen. Daar zijn zeker goede resul-
taten haalbaar. Ook mensen die in
een sociaal isolement zijn beland,
zijn een goede doelgroep. Tot nu toe
moest ik het hebben van mond-tot-
mondreclame, maar het zou mooier
zijn als er vanuit het zorgveld meer
doorverwijzingen kwamen. Er
wordt veel gesproken over toene-
mende zorgkosten maar hier is nog
een forse winst te behalen. Als je er
goed over nadenkt, is het eigenlijk
onvoorstelbaar dat dit niet gebeurt.”

Runningtherapeut ziet volop mogelijkheden
‘Lopen beter dan pillen’
DORDRECHT • Voor runningtherapeut
Jaap van Gelderen (54) staat het als
een paal boven water. Bewegen levert
veel gezondheidswinst op. Zowel
geestelijke als lichamelijke klachten
nemen af door hardlopen, is zijn stel-
lige overtuiging. En hij kan het weten.

BART SCHOTTING

Stappenplan voor foute
horecaondernemers
DORDRECHT •Het regionale al-
coholpreventieproject ‘Verzuip
jij je toekomst’ heeft een stap-
penplan ontwikkeld voor de ge-
meenten in de regio. Het plan
verbindt een eenduidige sanctie
aan een overtreding door onder-
nemers, bijvoorbeeld voor het
schenken aan jongeren onder de
16 jaar.
De sanctie is afhankelijk van de
ernst van de overtreding en de
frequentie en varieert van een
waarschuwing tot het sluiten
van de horecagelegenheid.
,,Met zo’n horecastappenplan
wordt voor alle partijen duide-
lijk welke sancties er volgen. Ge-
meenten, politie, justitie, Voed-
sel- en Warenautoriteit en hore-
caondernemers weten zodoende
waar ze aan toe zijn,’’ zegt An-

neke Risselada, projectleider van
‘Verzuip jij je toekomst’.
Verscheidene gemeenten in de
regio maakten al gebruik van
zo’n stappenplan, maar deze
waren niet op elkaar afgestemd.
Risselada: ,,Dat kan leiden tot
rechtsongelijkheid voor horeca-
ondernemers. Om dit te voorko-
men, hebben wij het initiatief
genomen om tot een eenduidig
stappenplan voor de gehele
regio Zuid-Holland Zuid te
komen. De vijf gemeenten in de
Hoeksche Waard gaan er eerst
mee aan de slag.’’
Onlangs werd duidelijk dat bijna
80 procent van de cafetaria’s,
cafés, sportkantines, supermark-
ten en slijterijen in de regio alco-
hol aan jongeren onder de 16
jaar verkoopt.

Dordts theehuis Stanimaki gesloten
DORDRECHT • De inspecteur van
de Omgevingsdienst en enkele poli-
tieagenten hebben gisteren theehuis
Stanimaki gesloten. Bezoekers wer-
den gesommeerd het pand te verla-
ten en de eigenaar moet de deuren
voortaan dichthouden. Eerder oor-
deelde de rechter dat de sluiting
door de gemeente terecht was. ,,De
eigenaar kreeg de kans zijn zaakjes

zelf in orde te maken, maar hij bleek
gisteren tegen alle afspraken in nog
steeds open te zijn,’’ aldus een ge-
meentewoordvoerder. Verhuurder
Mustafa Karasahin wil nu zelf op-
nieuw een exploitatievergunning
aanvragen. Gisteravond diende de
zaak bij de bezwaarschriftencom-
missie van de gemeente. Het advies
volgt binnen zes weken.

Regio’s krijgen extra twittercops
DORDRECHT• De politie Zuid-Hol-
land Zuid en Rijnmond krijgen er
tussen nu en enkele maanden tien-
tallen nieuwe twittercops bij om
met burgers te communiceren op
internet.
Het moeten er in beide politiere-

gio’s negentig worden. In Zuid-Hol-
land Zuid gaat het om acht nieuwe
twittercops, het waren er al zeven.

De politie Zuid-Holland Zuid begon
een jaar geleden met het twitterex-
periment. Agenten houden via korte
berichten op internet mensen op de
hoogte van hun werkzaamheden en
incidenten.
Hoofdagent Dirk-Jan Grooten-

boer bijvoorbeeld is een van de eer-
ste twittercops en heeft inmiddels
tweeduizend volgers

Runningthe-
rapeut Jaap
van Gelde-
ren (rechts
op de foto):
‘Er wordt
veel gespro-
ken over
toene-
mende
zorgkosten
maar met
runningthe-
rapie is nog
een forse
winst te be-
halen’.
FOTO HENK
VEENSTRA


