
De houthakker

Beweging:  Beweging:  

Ga met beide voeten gespreid stevig op de grond staan. Vouw je handen voor je in Ga met beide voeten gespreid stevig op de grond staan. Vouw je handen voor je in 

elkaar. Adem in door je neus en breng beide handen gevouwen boven je hoofd alsof elkaar. Adem in door je neus en breng beide handen gevouwen boven je hoofd alsof 

je een bijl vastneemt. Adem nu uit door je mond, gooi je handen naar beneden en hak je een bijl vastneemt. Adem nu uit door je mond, gooi je handen naar beneden en hak 

met je bijl een grote blok hout in twee. Roep terwijl je dit doet, kort en krachtig HA! met je bijl een grote blok hout in twee. Roep terwijl je dit doet, kort en krachtig HA! 

Doe dit 3 keer na elkaar.Doe dit 3 keer na elkaar.

Soort:Soort:

Staand, dynamischStaand, dynamisch

Doel: Doel: 

Laat spanning los, geeft Laat spanning los, geeft 

kracht, energie en moedkracht, energie en moed

De houthakker
Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik ben moedig, ik kan het!’ ‘Ik ben moedig, ik kan het!’ 

https://youtu.be/Ee4sGmcEs4I


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Moed gaat niet enkel over spierballen en helden zoals bij Spiderman, maar ook over Moed gaat niet enkel over spierballen en helden zoals bij Spiderman, maar ook over 

innerlijke kracht (vanuit je hart). Je bent moedig wanneer je je angsten overwint en innerlijke kracht (vanuit je hart). Je bent moedig wanneer je je angsten overwint en 

opkomt voor jezelf. Het vraagt heel wat moed om je fouten en je kwetsbaarheid toe opkomt voor jezelf. Het vraagt heel wat moed om je fouten en je kwetsbaarheid toe 

te geven. Je kan moed halen uit verhalen, maar ook mensen rondom jou kunnen je te geven. Je kan moed halen uit verhalen, maar ook mensen rondom jou kunnen je 

steunen en vertrouwen geven. Ook jij kan er zijn voor iemand die op het punt staat steunen en vertrouwen geven. Ook jij kan er zijn voor iemand die op het punt staat 

om een moedige beslissing te nemen.om een moedige beslissing te nemen.

Deze oefening geeft je kracht, energie en moed. Je kan deze oefening gebruiken in een Deze oefening geeft je kracht, energie en moed. Je kan deze oefening gebruiken in een 

situatie waarbij je jezelf een extra duwtje in de rug wilt geven. Bijvoorbeeld wanneer je situatie waarbij je jezelf een extra duwtje in de rug wilt geven. Bijvoorbeeld wanneer je 

een spreekbeurt moet geven of een moeilijke toets moet oplossen. Deze oefening laat een spreekbeurt moet geven of een moeilijke toets moet oplossen. Deze oefening laat 

daarnaast ook spanning los. Wanneer je boos bent of woede voelt, kan deze oefening daarnaast ook spanning los. Wanneer je boos bent of woede voelt, kan deze oefening 

je boosheid doen afnemen.je boosheid doen afnemen.

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 

1. Welk gevoel kreeg je tijdens het 1. Welk gevoel kreeg je tijdens het 
uitvoeren van de oefening? uitvoeren van de oefening? 

2. Wat is moedig zijn?  2. Wat is moedig zijn?  

3. Wanneer voel jij je moedig?3. Wanneer voel jij je moedig?

4. Waar heb jij zelf moed voor nodig? 4. Waar heb jij zelf moed voor nodig? 
Wat moet jij overwinnen?Wat moet jij overwinnen?

5. Wie of wat kan jou helpen als je 5. Wie of wat kan jou helpen als je 
moed nodig hebt?moed nodig hebt?

6. Kan je moedig zijn voor iemand 6. Kan je moedig zijn voor iemand 
anders?  anders?  

7. Op welk(e) moment(en) heb jij wel 7. Op welk(e) moment(en) heb jij wel 
eens nood aan zo’n oefening?eens nood aan zo’n oefening?

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een houthakker is moedig en sterk, ‘Een houthakker is moedig en sterk, 
dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’

Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Moed gaat niet enkel over spierballen en helden zoals bij Spiderman, maar ook over Moed gaat niet enkel over spierballen en helden zoals bij Spiderman, maar ook over 

innerlijke kracht (vanuit je hart). Je bent moedig wanneer je je angsten overwint en innerlijke kracht (vanuit je hart). Je bent moedig wanneer je je angsten overwint en 

opkomt voor jezelf. Het vraagt heel wat moed om je fouten en je kwetsbaarheid toe opkomt voor jezelf. Het vraagt heel wat moed om je fouten en je kwetsbaarheid toe 

te geven. Je kan moed halen uit verhalen, maar ook mensen rondom jou kunnen je te geven. Je kan moed halen uit verhalen, maar ook mensen rondom jou kunnen je 

steunen en vertrouwen geven. Ook jij kan er zijn voor iemand die op het punt staat steunen en vertrouwen geven. Ook jij kan er zijn voor iemand die op het punt staat 

om een moedige beslissing te nemen.om een moedige beslissing te nemen.

Deze oefening geeft je kracht, energie en moed. Je kan deze oefening gebruiken in een Deze oefening geeft je kracht, energie en moed. Je kan deze oefening gebruiken in een 

situatie waarbij je jezelf een extra duwtje in de rug wilt geven. Bijvoorbeeld wanneer je situatie waarbij je jezelf een extra duwtje in de rug wilt geven. Bijvoorbeeld wanneer je 

een spreekbeurt moet geven of een moeilijke toets moet oplossen. Deze oefening laat een spreekbeurt moet geven of een moeilijke toets moet oplossen. Deze oefening laat 

daarnaast ook spanning los. Wanneer je boos bent of woede voelt, kan deze oefening daarnaast ook spanning los. Wanneer je boos bent of woede voelt, kan deze oefening 

je boosheid doen afnemen.je boosheid doen afnemen.

1. Welk gevoel kreeg je tijdens het 1. Welk gevoel kreeg je tijdens het 

4. Waar heb jij zelf moed voor nodig? 4. Waar heb jij zelf moed voor nodig? 

5. Wie of wat kan jou helpen als je 5. Wie of wat kan jou helpen als je 

6. Kan je moedig zijn voor iemand 6. Kan je moedig zijn voor iemand 

7. Op welk(e) moment(en) heb jij wel 7. Op welk(e) moment(en) heb jij wel 
eens nood aan zo’n oefening?eens nood aan zo’n oefening?

dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’

Boodschap uit bewegingstussendoortje:Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een houthakker is moedig en sterk, ‘Een houthakker is moedig en sterk, 
dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’dat weet hij, want hij gelooft in zichzelf.’


