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IDEO Energie: vooral rustig blijven ademhalen

In korte tijd over
de golfbaan

Een cadeautje van de werkgever. Zo noemt Sandra Koning de energiemeting die
ze onder de naam IDEO Energie aanbiedt aan bedrijven. De meting gaat uit van
iemands ademhaling, waaruit veel valt af te leiden over conditie en algemene
gezondheid.

‘Ademhaling is de bron van ons leven’,
vertelt Sandra Koning, die de test samen met Cynthia Bruining aanbiedt.
‘Veel mensen ademen verkeerd en
te veel, met allerlei biologische effecten tot gevolg. Denk aan een te
hoge hartslag, stress, darmklachten
en spier-, hoofd- en buikpijn. Longfunctielaborant Stans van der Poel
ontdekte een verband tussen ontregelde ademhaling en uiteenlopende
klachten. Zij ontwikkelde daarop
een methode die al jarenlang wordt
gebruikt door zowel topsporters als
door mensen die revalideren van onder meer chronische vermoeidheid of
een burnout.’
Lijf en brein
‘Voor gevaarlijke of fysiek zware beroepen zijn preventieve onderzoeken
vaak wel geregeld - al dan niet bij wet.
Maar 70% van de mensen werkt ach-



ter de computer. Dan zit je stil, maar je
lijf en brein zijn wel flink aan het werk,
met mogelijk nadelige effecten op je
gezondheid. Om je energiek en fit te
voelen, is het belangrijk dat je lijf en
brein goed weten te herstellen. Bij onze test krijg je, terwijl je met een speciale hartslagmeter om zit, een aantal
vragen en situaties voorgelegd. We
meten hoe je autonome zenuwstelsel
daarop reageert. Dit zijn onbewuste
processen, die vaak meer impact op
onze energie hebben dan we weten.
De uitslag geeft aanknopingspunten
om mee aan de slag te gaan en concrete doelen te stellen. Een moment
om bewust bezig te zijn met je gezondheid en inzicht te krijgen in hoe
je energie gebruikt en weer oplaadt.
Aanvullend is er een verdiepende inspanningstest mogelijk.’
‘Deze test past perfect bij onze visie

Zakenmensen naar Parnassia aan Zee

Arthur van Dijk, commissaris van de
Koning, verricht donderdag 16 mei
rond 17.30 uur de opening van de
vernieuwde Bolstra-baan van de Haarlemmermeersche Golfclub. De Bolstra
telt negen par 3-holes en is, net als
de driving range, voorzien van LEDverlichting op de afslagplaatsen en
greens. Zodat ook ’s avonds gespeeld
en geoefend kan worden.

Nieuw is de Top 3 van Kennemer Business tips rond 17.45 uur. Naast een korte boekpresentatie, door Jeltje de Vries van De Vries Van Stockum Boeken,
zal het allereerste nummer van de Haarlemse zakenglossy HRLM-Z worden
gelanceerd. Alle gasten van de Lente Borrel krijgen een gratis exemplaar
mee. De borrel is voor zakenmensen open toegankelijk, wel even vooraf
aanmelden.
 www.kennemerbusiness.nl/evenementen/lenteborrel

 www.ideoenergie.nl

 www.hgcgolf.nl
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Cynthia Bruining (links) en Sandra Koning bieden samen de energiemeting aan: 'Ademhaling
is de bron van ons leven.'

op werk en gezondheid, waarin we
het moment dat iemand bij de bedrijfsarts of fysiotherapeut zit vóór
willen zijn. We richten ons dan ook
niet alleen op mensen waar ‘iets mee
is’, maar op alle medewerkers - ook
diegenen die veel sporten of toch
al gezond bezig zijn. Ook dan kun je

Bedrijven lopen warm voor events van SportSupport
Stichting SportSupport organiseert al
jaren met veel energie hardloopevenementen in Haarlem en omgeving. Bedrijven lopen steeds vaker warm voor
deze sfeervolle events en de voordelen
die deze hen te bieden hebben.

Dinsdag 4 juni staat de Lente Borrel van Kennemer Business zakennetwerk
op het programma. Deze editie wordt georganiseerd bij het onder een
nieuwe eigenaar gerestylde Parnassia aan Zee, in het prachtige duingebied
van Bloemendaal en Overveen. Tijdens de gemoedelijke ondernemersborrel kunnen zakenmensen bijpraten met bekenden en kennismaken met
nieuwe mensen. Naar keuze is de borrel uit te breiden met een uurtje speeddating en/of een buffet.

vaak nog het nodige verbeteren. Ik
vind aandacht voor dit onderwerp
heel belangrijk. Daarbij is het gewoon echt leuk en leerzaam om die
test te doen en zo in te zetten op
preventie.'

Met de heropening van de Bolstrabaan wordt ingespeeld op de veranderende markt. Ondernemers hebben
minder tijd, door carrière en gezin, en
zoeken meer uitdaging in training en
spel. Mede daarom heeft de Haarlemmermeersche Golfclub vorig jaar de
oefenfaciliteiten aangepast en de Bolstra opnieuw ontworpen en aangelegd. De baan is langer en uitdagender
geworden, met grotere greens, bunkers en waterpartijen, die overeenkomen met het niveau en de kwaliteit
van de overige 27 wedstrijdholes.

SportSupport organiseert jaarlijks de
HUGO BOSS Letterenloop, de Zorgspecialist Grachtenloop, de Heemstede
Loop en de Teva Halve van Haarlem.
Tijdens al deze evenementen is het
mogelijk voor bedrijven om teams
in te schrijven. Een mogelijkheid die
steeds vaker wordt benut. ‘Bedrijven
zien steeds vaker de voordelen van
sport’, aldus Juliska Kraaij, coördinator
Bedrijvenlopen. ‘Doordat collega’s samen sporten ontstaat een hecht teamgevoel. Een individuele loop wordt een
teamprestatie en dat zie je terug op de
werkvloer. Werknemers voelen zich
bovendien fitter en gezonder. Werkgevers plukken daar de vruchten van.’
VIP-zones
En dat zijn niet de enige voordelen:
‘Onze evenementen hebben steeds
vaker een netwerkfunctie. Bedrijven
komen elkaar tegen in de speciaal

voor hen ingerichte VIP-zones en nodigen zakenrelaties uit om mee te doen.'
Een uitstekende manier om business
and pleasure te mixen dus. De aangehaalde VIP- of business-zones vormen
daarvoor het perfecte toneel. Daar is
alles erop gericht om de ondernemers
in de watten te leggen: ‘Wij verzorgen
eigenlijk alles. Startnummers, masseurs, schone toiletten en douches,
maar wij zorgen ook voor entertainment, hapjes en drankjes voor na de
finish.’ Het enige wat de deelnemers
nog moeten doen, is hardlopen.

'Doordat collega’s samen sporten ontstaat
een hecht teamgevoel’.

Ondernemers krijgen dus veel terug
voor hun deelname en zijn zeer enthousiast: ‘Dat zien wij vooral terug
in de feedback die wij krijgen en in
het feit dat veel ondernemers, klein
en groot, steeds weer terugkeren.
Vaak zelfs met meerdere teams. De
Zorgspecialist Grachtenloop is zelfs
zo populair, dat wij soms ‘nee’ moeten
verkopen. Dat is ontzettend jammer,
maar we kunnen maar een beperkt
aantal deelnemers toelaten.’

pakket aanbiedt voor ondernemingen
die aan meerdere hardloopevenementen deelnemen, straalt deze populariteit ook uit naar andere evenementen:
‘Je moet er op tijd bij zijn.’

Doordat SportSupport een kortings-

 www.halvevanhaarlem.nl

Een wijze les, want de inschrijving voor
de Zorgspecialist Grachtenloop en de
Teva Halve van Haarlem, waaraan in
september ook een team van Goede
Zaken deelneemt, lopen dit jaar weer
als een trein.

COLOFON

AGENDA
wo. 15 mei
Life Changing Event
Masterclass mkb over pensioenen en
bedrijfsovernames.
17.00-19.00 uur
Locatie: Sligro
ww.mkb-haarlem.nl
w

di. 28 mei
Sparkz netwerkdiner
´Dress to impress´, voor ondernemers &
beleidsmakers.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.SparkzNetworking.nl
w

wo. 5 juni
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

do. 23 mei
Future First
Update mondiale digitale trends door
influencer marketing agency 3sixtyfive.
18.00-21.00 uur
Locatie: Endeavour Group
ww.3sixtyfive.co
w

di. 4 juni
Lente Borrel
In een gemoedelijke sfeer bijpraten, met
optioneel speeddating en BBQ.
15.30-19.30 uur
Locatie: Parnassia aan Zee
ww.kennemerbusiness.nl
w

do. 6 juni
De Beursvloer
Verbinding tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
15.45-17.30 uur
Locatie: Philharmonie
ww.bedrijfensamenleving.nl
w
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