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In deze nieuwe rubriek deelt de Nivo-redactie om de week leuke en komische anek-
dotes met de lezers. De verhaaltjes zijn veelal vergaard onder het genot van een koud 
glas bier. Zie het daarom als kroegpraat of als praathuisjespraat. Over het algemeen 
genomen heeft de gemiddelde Volendammer er geen moeite mee een gebeurtenis iéts 
te romantiseren, een gewoonte die ongetwijfeld ontstaan is na de vele bedakkerijen 
van de vissende en bouwende voorvaderen. We willen de lezer daarom vragen om 
deze rubriek met die wetenschap in het achterhoofd tot zich te nemen. Daarbij wordt 
voor sommige personages in plaats van de daadwerkelijke naam een alias gebruikt. 
Uiteraard willen we de lezer tevens aanmoedigen om leuke anekdotes en starreke 
veraole met de redactie te delen. Stuur uw favoriete anekdotes naar kevin@nieuw-
volendam.nl 

‘Starreke Veraole en visserslatijn’

‘Jouw naam 
was de eer-
ste die me 
te binnen 
schoot’
Ergens in de jaren ’70 liepen 
Ben en Jan na een gezellig 
avondje op de dijk richting 
huis. Op het Noordeinde 
vroeg Ben aan zijn makker of 
hij nog een sigaretje voor 
hem had, maar ook Jan bleek 
door zijn tabak heen te zijn. 
Op dat moment lichtte als 
een teken van God het ant-
woord vlak voor hun neus 
op. Het enige dat tussen het 
duo en die heerlijke slof siga-
retten in stond was een auto-
raam. Op vakkundige wijze 
kraakten de heren het slot 
van de autodeur, haalden 
één pakje sigaretten uit de 
slof, legden de rest terug op 
het dashboard en sloten de 
auto weer netjes af. Ben stak 

twee sigaretten op en ging 
verder met het verhaal dat 
hij aan het vertellen was 
voordat hij trek in een sjek-
kie kreeg. Alsof er niets was 
gebeurd. Het enige probleem 
was dat een buurtbewoon-
ster het hele tafereel vanuit 
haar slaapkamerraam had 
staan aanschouwen. Ze had 
de auto-inbraak direct bij de 
politie gemeld. Tegen de tijd 
dat de politie arriveerde lag 
Jan al op bed. Ben had nog 
een paar kilometer af te leg-
gen voordat ook hij tussen de 
lakens kon duiken. Vlak voor 
zijn voordeur werd Ben on-
derschept door de agenten. 
Zijn bed zou nog even op 
hem moeten wachten, Ben 
werd meegenomen naar het 
bureau. In de verhoorkamer 
werd gevraagd wie Bens me-
deplichtige was. ,,Niemand, 
ik was alleen”, antwoordde 
hij nobel. ,,We weten van een 
ooggetuige dat jullie met z’n 
tweeën waren, dus vertel op.” 
Ben: ,,Dan was die ooggetuige 
vast dronken want ik was al-
leen.” Destijds was alom be-

kend dat Ben een spijker-
broekenhandeltje vanuit de 
achterbak van zijn auto 
runde. De legende gaat dat 
hij tijdens zijn verhoor, mid-
den in de nacht, een paar 
spijkerbroeken heeft weten 
te slijten aan de agenten in 
kwestie. Hij deed de mannen 
in blauw zó’n goede aanbie-
ding dat je van goeden huize 
moest komen om er niet op 
in te gaan. Na de verkoop de-
den de agenten nog een po-
ging: ,,Ben, zonder gekheid; 
met wie was je nou?” Ben: 
,,Ok, vooruit, ik was met 
Klaas de Zwart, de kapper.” 
De agenten brachten Ben te-
rug naar zijn cel en stapten 
de politieauto in. Niet veel 
later gingen de deuren van 
het bureau weer open, en 
daar was Klaas, de nette fa-
milieman liep tussen twee 
agenten in. Tien minuten 
eerder werd hij uit zijn bed 
gelicht. Hij wist niet wat hem 
overkwam. Uit Bens cel 
klonk luid lachend: ,,Sorry, 
Klaas! Jouw naam was de eer-
ste die me te binnen schoot.”

Sinds 1 juni jongstleden heeft Esther van der Salm, coach en the-
rapeut, haar praktijkruimte aan de Pieterman 9 in Volendam. 
Hoewel haar sessies voornamelijk in de buitenlucht plaatsvin-
den, is na vijf jaar haar coachingpraktijk ‘Beweging op elk niveau’ 
uit haar jasje gegroeid. Esther: ,,Met name een kantoor buitens-
huis is fijn. Een plek waar ik telefonische en live intakes kan voe-
ren. En inmiddels is mijn programma uitgebreid met een aantal 
specifieke verdiepingssessies waarvoor we toch echt even naar 
binnen gaan. Bijvoorbeeld voor het nieuwe ‘Excellent Program’ is 
de praktijkruimte uitermate geschikt.” 

Coaching op eigen initiatief
Tegenwoordig is ‘buiten-coaching’ 
een bekend begrip, maar vijf jaar te-
rug bleek Esthers keuze een schot in 
de roos. ,,Ik merkte dat er een grote 
behoefte was – en nog altijd is – aan 
coaching of therapie in de open lucht. 
Het overkomt de beste dat door om-
standigheden, bepaalde gebeurtenis-
sen of hardnekkige patronen, functio-
neren op het werk of thuis niet meer 
goed lukt. Samen verkennen hoe hier 
mee om te gaan, kan dan echt welkom 
zijn. En dat lukt bewegend in de bui-
tenlucht en dicht bij de natuur echt 
veel beter dan tussen vier muren.”

Coaching via de werkgever 

,,Niet alleen weten mensen mij op ei-
gen initiatief te vinden, maar ik word 
ook vaak benaderd door werkgevers. 
Naast de medewerker heeft ook de 
werkgever er immers belang bij dat 
een medewerker goed in zijn vel zit, 
niet uitvalt en thuis komt te zitten. 
Een burn-out duurt gemiddeld tien 
maanden en daar wordt niemand blij 
van. Bovendien kost het dan uiteinde-
lijk ook nog eens veel geld. Met een 
coaching traject kunnen we dit 
meestal voorkomen.” 

Coaching voor de ambitieuze 
ondernemer 

,,Speciaal voor ambitieuze onderne-
mers heb ik een traject opgezet dat is 
gericht op persoonlijke ontwikkeling. 
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Beweging op elk niveau; 
coaching in Volendam 

Meer informatie:

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.bewegingopelkniveau.nl 
of voor het Excellent Program naar www.bewegingexcellent.nl. 
Beweging op elk niveau bevindt zich in het pand van E-Cosmetics by 
Esther op Pieterman 9 in Volendam.

Buitencoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 
Wel is de coaching gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Wandelend een zware periode doorkomen

Bij veel ondernemers die al jarenlang 
zeven dagen per week met hun busi-
ness bezig zijn, glipt de tijd door de 
vingers. Binnen het ‘Excellent Pro-
gram’ dat ik aanbied, zorgen we voor 
de koppeling tussen de onderneming, 
thuis, het fysieke, mentale én emotio-
nele gedeelte. Wanneer dat allemaal 
klopt, kan een nieuw evenwicht ont-
staan met een positieve uitstraling op 
de omgeving. Vanuit ontspanning ex-

celleren vanuit de kern.”

Het team

Al enige tijd werk ik samen met coa-
ches Marian van Deudekom en Pe-
ter Jongejans. Zo kunnen we tegelij-
kertijd meer mensen helpen op 
verschillende locaties in het land. 
Een cliënt die van ‘ver’ komt, kan nu 
dus ook een traject bij ons volgen.”

Social media:

Esther is op alle social media 
kanalen te vinden onder haar eigen 
naam. 
Ook is haar wekelijkse podcast te 
beluisteren op Spotify, Itunes e.d. 

Meer info over deze rubriek: ron@nieuw-volendam.nl


