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TRAINER IN GELUK
HOOGWOUD- ,, Ik maak mensen bewust van hun on-

bewuste. Daardoor kunnen zij meer greep op hun 
eigen leven krijgen en wordt het vaak allemaal een stuk 
plezieriger. Ik zeg altijd: zit je achter het stuur van je 
(levens-)bus of zit je achterin en word je gereden?”  Aan 
het woord is Neelienke Toering (41), de oprichter en drij-
vende kracht achter Kerntc, Training en coaching naar 
de kern uit Medemblik… De laatste maanden trekt zij de 
aandacht met succesvolle bijeenkomsten in sportcentrum 
De Weyver in Hoogwoud. Wat is dit voor vrouw? Wat is 
dit voor instituut dat met onder meer het programma 
NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)  aan de weg 
timmert en zelfs verstokte West-Friezen, die al jarenlang 
bewegingsloos  met hun ‘gevoels-en emotiepoten’ in de 
klei staan, in beweging krijgt met hun gevoel, hun doen 
en denken? 

Toering zelf heeft een achtergrond 
als danseres en musical artieste, die 
in haar eerdere leven professioneel 
zingend en dansend de wereld over 
trok en zelfs in het beroemde Lido 
te Parijs op het podium stond. Zij: 
,,Ik ben een vrouw, die enorm graag 
mensen verder helpt, ik vind het 
heerlijk als ik mensen in positieve 
zin zie veranderen. Ik ben daar 
daadwerkelijk mee aan de gang 
gegaan toen ik een aantal jaren 
geleden een burn-out kreeg tijdens 
een zwangerschap en ik mij toen 
juist nog meer wilde bewijzen in het 
bedrijfsleven, terwijl ik al zo hard 
werkte. NLP heeft me daarbij toen 
enorm geholpen. “

Vrij van ballast
Een echt wondermiddel dat NLP?
Toering: ,,Ha ,ha, die bestaan niet. 
NLP helpt je goed te kijken naar 
jezelf en leert heel goed wat je 
achtergronden zijn, waar je van-
daag komt met je gedrag, je doen 
en denken. Het leert je vrij maken 
van de ballast die je uit je verleden 
meeneemt en zet je midden in het 
nu. NLP geeft je ook aan dat jijzelf 
de enige bepalende kracht in je le-
ven bent. Heel simpel, je krijgt meer 
greep, meer invloed op je eigen ge-
dragingen. Je ruimt rotzooi op van 
vroeger, het maakt  je opener naar 
andere mensen en al met al is dat 
nieuwe gedrag, dat nieuwe gevoel 
bepalend voor een andere loop in 

Bijeenkomst Neelienke Toering in De Weyver Hoogwoud: ,,Ik geef mensen meer greep op 
hun leven…” NIEUWS

Bijzondere K & V-foto op heel bijzondere dag

Uit alle delen van het land, maar 
ook uit de eigen dorpen, kwamen 
vele tientallen (oud-)leden van de 
jubilerende turnvereniging samen. 
Werden herinneringen en anek-
dotes opgehaald en werd vooral 
duidelijk dat K &V een grote plats 
in neemt van velen. De tentoon-

…Neelienke Toering: ,,Waar zit jij in de bus…?”  FOTO AANGELEVERD

OPMEER- Wat een bij-
zondere foto op een 

heel bijzondere dag. We zien 
hier oud-bestuursleden van 
het honderdjarige Kracht en 
Vriendschap (K & V) voor het 
beroemde vaandel van de turn-
vereniging. De foto werd afge-
lopend zaterdag gemaakt door 
Ted Friethoff op de geslaagde  
reünie van de turnvereniging 
in sportcentrum De Weyver te 
Hoogwoud..

je leven…”

Je doet het dus allemaal zelf in 
het leven?
Toering:,,Ja, als ik kijk naar mij zelf 
dan kan ik echt zeggen dat mijn 
leven bestaat uit twee periodes. 
De periode voor NLP en de periode 
na NLP. Concreet voorbeeld: van je 
leven is , zo blijkt uit wetenschap-
pelijk onderzoek 99% onbewust. Via 
NLP leer je daar meer van ontdek-
ken. Via NLP leer je ook wat voor 
type je bent. Ben je echt ingesteld 
op visuele beelden? Of doe je 
meer met je verstand of is het toch 
het gevoel dat bij jou leidend is? 
Welnu, als je dat al voor jezelf kunt 
ordenen en duidelijk kunt  maken,  
dan ben je al een aantal stappen 
verder…”

Het klinkt zo soft, kijk naar jezelf, 
ontdek wie je bent en ha, daar 
word je gelukkig…
Toering: ,,Het is goed dat je die rela-
tiverende vragen stelt. Blijf kritisch 
en ga niet over op de automatische 
piloot.  Zoek  kracht bij jezelf, laat 
je leven niet leiden door anderen, 
maar bepaal zelf wat je wilt en doet. 
NLP geeft je de instrumenten om-
dat ook te doen. En nee, dat heeft 
niet alleen met geluk te maken. 
NLP maakt je ook weerbaarder als 
je door je gezondheid in de steek 
gelaten wordt of problemen te 
lijf moet die hobbels vormen in je 

leven.  En daarbij speelt een grote 
lijn een belangrijke rol. Leg bal-
last van anderen op de schouders 
van anderen, met andere woorden 
haal de aap van de ander van jouw 
schouders af en leef je leven nu 
echt zoals jij dat graag wil…”

Binnenkort heb je in sportcentrum 
De Weyver een voorlichtingsbij-
eenkomst/workshop over jouw 
bedrijf en NLP, waar begin je mee 
en hoe concreet kun je daar nu 
eigenlijk zijn ?
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stelling over het verleden van de 
vereniging bracht bij veel mensen 
het bijzondere gevoel van toen ook 
weer terug. Op de foto de mensen 
die een toonaangevende rol voor 
K & V hebben gespeeld: vlnr Loes 

v.d. Deure, Lies Benit, Herman van 
Elst, Verie Stroet, Siem Appel, Nic 
Houter en Koos van Dam.

Neelienke Toering, 
wie is zij, wat doet
zij en wat wil zij nu 
eigenlijk..?
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Toering: ,, Vaak begin ik de work-
shop met het verhaal van de bus. Zit 
je achterin of ga je achter het stuur 
zitten. Ik geef dan aan dat NLP je de 
mogelijkheden geeft om die bus te 
leren sturen. Maar ook aan de hand 
van een veel voorkomend probleem 
kan ik concreet zijn. Voorbeeld? 
Mensen geven vaak hun eigen 
grenzen niet aan, dat wil ik wel en 
dat ik niet. Als je dat leert, dan ben 
je al zoveel  dichter bij een fijner 
lopend leven…”

MEDEMBLIK- Neelienke 
Toering heeft als als ge-

certificeerd coach en trainer 
voor verschillende bedrijven 
gewerkt waaronder Blooming 
en SAVE Trainingen en Advies. 
In 2008 begon zij voor zichzelf 
met Kerntc, Hulp in training en 
coaching. In haar werk maakt zij 
gebruik van verschillende me-
thodes (NLP, RET, Systemisch 
werk, Provocatief coachen). 
Via het analyseren van gedrag 
communicatie daarover en 
met de instrumenten van de 
genoemde methodes help je 
zowel mensen indvidueel als 
groepen verder op weg naar 
dat, wat ze graag willen. Toe-
ring: ,,Wat houd je tegen om er 
voor te zorgen dat je weg vrij 
komt en dat je daardoor fijner, 
gelukkiger leeft. En echt, dat 
ligt dichter bij dan veel mensen 
denken. Je wilt niet weten hoe 
blij het mij ook maakt als men-
sen hun kracht weten te vinden 
en dat gaan uitstralen…En de 
kern?  Mijn kern, jouw kern? Dat 
is dat de mensen, jij, ik,  dicht bij 
henzelf blijven en dat ze doen 
wat ze leuk vinden.”  In haar per-
soonlijk leven vindt Toering zin-
gen, dansen, optreden fijn en 
onderhoudt ze op die manier 
nog een band met haar profes-
sionele bestaan op dat gebied 
voorheen. Neeleinke Toering 
is getrouwd en heeft twee 
kinderen. In sportcentrum De 
Weyver houdt zij op woensdag 
25 juni en maandag 27 augus-
tus een gratis avondworkshop 
voor mensen met interesse in 
haar aanpak. Aanvang: 20.00 
uur. Opgeven via info@kerntc.
nl. Meer informatie op www.
kerntc.nl

Internationaal 
veldtoernooi
handbal SEW

WOGNUM- Het Ali & Jo Roelof 
Zeeman Toernooi wordt voor 

de vijfde keer gehouden in de 
Westfrieslandhal in Wognum. Het 
grote handbaltoernooi kent in het 
weekeinde van 23 tot en met 25 
augustus een internationaal deel-
nemersveld. . Naast de Belgische 
kampioen DHW Antwerpen komt 
het Noorse Utleira IL (Trondheim), 
HSG Blomberg-Lippe (Duitsland) 
en DJK/MJC Trier (Duitsland). Als 
5e team is uiteraard het thuisspe-
lende Westfriesland SEW van de 
partij. De selectie van Westfries-
land SEW kent voor het nieuwe 
seizoen een nieuwe naam. Deze 
week bereikte de eredivisionist uit 
Nibbixwoud overeenstemming 
met Demi Dijkstra. De geboren 
Amsterdamse geldt als een zeer 
talentvolle speelster met als favo-
riete positie linkerhoek en cirkel. 

Oudervereniging
Langereis doet
Rabofietstocht

URSEM- De oudervereniging 
van basisschool De Langereis 

heeft meegefietst met de Rabo-
fietssponsortocht.  Zij hebben zich 
ingezet voor de nieuwe te bouwen 
brede school in Ursem.  Voorzitter 
Desirée de Bekker: ,,De  kinderen 
van groep 6,7 en 8 hebben 48 km 
meegefietst voor hun eigen (nieu-
we, brede) school(plein) in Ursem. 
We willen met de nieuwbouw van 
de brede school in Ursem inzetten 
op natuurlijk spelen, dit hebben we 
8 juni uitgedragen door in groene 
shirts te fietsen en onze fietsen te 
versieren met materiaal wat de 
natuur ons geeft.” 


