
De houthakker

Beweging:  Beweging:  
Twist: Twist: Ga zitten op je stoel. Breng je armen omhoog, maak je rug mooi recht en twist Ga zitten op je stoel. Breng je armen omhoog, maak je rug mooi recht en twist 
nu helemaal naar achteren met je romp. Plaats je handen aan de zijkant en achterkant nu helemaal naar achteren met je romp. Plaats je handen aan de zijkant en achterkant 
van je stoel. Voel waar het voor jou goed voelt. Breng je armen terug omhoog en kom van je stoel. Voel waar het voor jou goed voelt. Breng je armen terug omhoog en kom 
terug naar het midden.terug naar het midden.

Duif:Duif: Ga zitten op je stoel. Leg je rechterenkel net boven je linkerknie. Zit mooi rech- Ga zitten op je stoel. Leg je rechterenkel net boven je linkerknie. Zit mooi rech-
top, borst vooruit, fi er als een duif. Misschien kan je wel zacht naar voren buigen met je top, borst vooruit, fi er als een duif. Misschien kan je wel zacht naar voren buigen met je 
romp en een graantje pikken? Let op, hou je romp mooi recht. Voel je de stretch aan de romp en een graantje pikken? Let op, hou je romp mooi recht. Voel je de stretch aan de 
buitenzijde van je been? Voel je de spanning loskomen?buitenzijde van je been? Voel je de spanning loskomen?

Rock your baby:Rock your baby: Neem je been vast zoals een baby’tje en wieg zacht heen en weer.  Neem je been vast zoals een baby’tje en wieg zacht heen en weer. 
Doe dit ook eens met het andere been. Hé, een tweeling!. :) Nadien benen zachtjes Doe dit ook eens met het andere been. Hé, een tweeling!. :) Nadien benen zachtjes 
losschudden.losschudden.

Soort:Soort:

Zittend, dynamisch    Zittend, dynamisch    

Doel: Doel: 

Vermindert de spanning, Vermindert de spanning, 

geeft energie en stretcht geeft energie en stretcht 

het lichaamhet lichaam

In het park Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik ben fi er! Ik ben zorgzaam!’   ‘Ik ben fi er! Ik ben zorgzaam!’   

https://youtu.be/5DXqZWi155Y


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Je kan fi er zijn op jezelf, maar ook op anderen. Wanneer je fi er bent op jezelf, heb je een Je kan fi er zijn op jezelf, maar ook op anderen. Wanneer je fi er bent op jezelf, heb je een 

goed gevoel bij wat jij gedaan of bereikt hebt. Je bent trots op jezelf dat je iets gedurfd goed gevoel bij wat jij gedaan of bereikt hebt. Je bent trots op jezelf dat je iets gedurfd 

hebt of een mooi resultaat behaald hebt. Zo kan je bijvoorbeeld fi er zijn dat je een goed hebt of een mooi resultaat behaald hebt. Zo kan je bijvoorbeeld fi er zijn dat je een goed 

rapport hebt behaald. Je kan ook fi er zijn op iemand anders. Dan kijk je vol verwonder-rapport hebt behaald. Je kan ook fi er zijn op iemand anders. Dan kijk je vol verwonder-

ing naar wat die persoon gedaan heeft. Je kan bijvoorbeeld fi er zijn op je teamgenoot ing naar wat die persoon gedaan heeft. Je kan bijvoorbeeld fi er zijn op je teamgenoot 

die het winnende doelpunt heeft gescoord.  die het winnende doelpunt heeft gescoord.  

‘Zorgzaam zijn’ betekent dat je voor iemand anders zorgt zodat deze persoon zich ‘Zorgzaam zijn’ betekent dat je voor iemand anders zorgt zodat deze persoon zich 

op zijn gemak voelt. Je geeft liefde en aandacht aan iemand die belangrijk voor je is. op zijn gemak voelt. Je geeft liefde en aandacht aan iemand die belangrijk voor je is. 

Je luistert naar de persoon en je helpt zo goed als het kan, je zet je beste beentje Je luistert naar de persoon en je helpt zo goed als het kan, je zet je beste beentje 

voor. Je kan zorgzaam zijn voor mensen zoals je vrienden, je mama en papa. Daarnaast voor. Je kan zorgzaam zijn voor mensen zoals je vrienden, je mama en papa. Daarnaast 

kan je ook zorgzaam zijn voor je huisdieren. Je beschermt ze en je zorgt ervoor dat ze kan je ook zorgzaam zijn voor je huisdieren. Je beschermt ze en je zorgt ervoor dat ze 

alles krijgen wat ze nodig hebben. alles krijgen wat ze nodig hebben. 

Dit tussendoortje kan je gebruiken nadat je lang in eenzelfde, gespannen houding Dit tussendoortje kan je gebruiken nadat je lang in eenzelfde, gespannen houding 

gezeten hebt. Wanneer je zo zit, voel je de spanning opbouwen in je lichaam. Door gezeten hebt. Wanneer je zo zit, voel je de spanning opbouwen in je lichaam. Door 

deze beweging te doen, stretch je je lichaam. Je geeft zelfs een zachte massage aan je deze beweging te doen, stretch je je lichaam. Je geeft zelfs een zachte massage aan je 

organen in je buik. Goed als je net gegeten hebt.organen in je buik. Goed als je net gegeten hebt.

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 
1. Welk gevoel kreeg je tijdens 1. Welk gevoel kreeg je tijdens 

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

2. Wat is fi er zijn?  2. Wat is fi er zijn?  

3. Wanneer heb jij je al 3. Wanneer heb jij je al 
eens fi er gevoeld?eens fi er gevoeld?

4. Op wat kan je zoal fi er zijn? 4. Op wat kan je zoal fi er zijn? 

5. Wat is zorgzaam zijn?5. Wat is zorgzaam zijn?

6. Bij wie zijn jullie zorgzaam?6. Bij wie zijn jullie zorgzaam?

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

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘De duif loopt steeds fi er met zijn borst vooruit.’‘De duif loopt steeds fi er met zijn borst vooruit.’
‘Een moeder is zorgzaam voor haar kinderen.’ ‘Een moeder is zorgzaam voor haar kinderen.’ 

Boodschap uit bewegingstussendoortje:Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘De duif loopt steeds fi er met zijn borst vooruit.’‘De duif loopt steeds fi er met zijn borst vooruit.’
‘Een moeder is zorgzaam voor haar kinderen.’ ‘Een moeder is zorgzaam voor haar kinderen.’ 

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

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


