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Voorwoord. 
 
Als onderdeel van het innovatie beleid van het NOC-NSF, is er subsidie verstrekt vanuit het Innovatie 

fonds aan een samenwerkingsverband van 3 organisaties; de Aikido Bond Nederland -lid van het 

NOC-NSF, de Stichting Taijiquan Nederland – lid FOG/NOC-NSF en de Vereniging Raya Yoga 

Nederland. Het samenwerkingsverband beoogt de verschillende bewegingsdisciplines gericht op 

Body-MInd Balans en Eenheid, het Andere Sporten, meer een reguliere plek te geven  binnen het 

huidige bestel van Sport, Onderwijs, Gezondheid en Bedrijfsleven. 

In het kader daarvan zijn er vanuit de 3 bewegingsdisciplines  , generieke modules ontwikkeld 

algemeen gericht op:  

- Mindfulness in het Handelen  

- Beheer-Gebruik en Ontwikkelen van Interne  Energie (Ki, Chi, Prana) 

- Presteren onder Druk  

De in totaal 5 modules zijn ontwikkeld enerzijds als bijscholing voor de rijkserkende instructeurs  van 

de verschillende Body-Mind Bewegingsdisciplines, en anderzijds als toevoeging voor de wereld van 

de reguliere (top)Sport ,  Onderwijs , Gezondheid en Bedrijfsleven. 

Wilko Vriesman 

Initiator en Projectleider 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de module “Lange duur en souplesse” van het  Body Mind Fit programma. 
 
Volgens overlevering is tai chi de sport voor het lange leven. Ons overlevingsmechanisme zet 

ons in het dagelijks leven al gauw in de vecht, vlucht of bevries stand. In reactie op wat je 

meemaakt thuis, op het werk, in sport en daar buiten. In de tai chi zitten veel elementen die 

ons helpen om met souplesse met het leven van alle dag om te gaan. Hoe kan je de spieren 

zoveel mogelijks ontspannen met behoudt van structuur? Welke rol spelen gedachten 

hierbij? Hoe kan je met aandacht en lichaamsbewustzijn bewegen? Op welke wijze kunnen 

we elastisch en vanuit souplesse bewegen en leven? 

In deze module leer je welke aspecten van de tai chi bijdragen aan je gezondheid en welzijn 

op de lange termijn. Hiervoor is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in tai chi (1.1) en de 

achtergrond van tai chi (1.2). Vervolgens wordt ervaring vanuit de tai chi gekoppeld aan 

hedendaagse psychologische kennis. Vanuit de psychologie wordt gekeken naar ons 

overlevingsmechanisme (2.1) en de relatie tussen ons lichaam, gevoelens, gedachten en 

gedrag (4). De waarde van lichaamsbewustzijn zal hierdoor duidelijk worden. Waarna 

uitgelegd wordt hoe lichaamsbewustzijn (3) in de tai chi ervaren en beoefend wordt en wat 

de meerwaarde hiervan is voor het dagelijks leven. In de tai chi wordt veel gebruik gemaakt 

van de relatie tussen lichaam en geest. Bijvoorbeeld door bewust gebruik te maken van de 

kracht van de gedachten (4). Tenslotte wordt stilgestaan bij het toepassen van deze 

principes in interactie met anderen zowel in de tai chi als in het dagelijks leven (5). 
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Tai chi 
 
1.1 Wat is tai chi? 

 
In deze module worden lichaam en geest bezien vanuit de psychologie en de tai chi.  
Aangezien de deelnemers aan deze module zowel mensen met als mensen zonder ervaring 
met tai chi zijn, zal eerst kort stilgestaan worden bij tai chi en de achtergrond van tai chi. 

Tai Chi Quan, ook wel geschreven als taijiquan, is een eeuwenoude bewegingsleer uit China, 
waarbij volgens een vast patroon langzame en vloeiende bewegingen worden gemaakt (de 
vorm). Tegenwoordig wordt Tai Chi vaak beoefend voor het bevorderen van gezondheid, 
bewustwording van lichaam, houding en ontspanning. Van oorsprong is Tai Chi een zachte 
interne vechtsport. De bewegingen uit de vorm zijn eigenlijk aanval- en 
verdedigingsbewegingen. 

 

1.2 Achtergrond tai chi 

Tai Chi is van leraar op leerling doorgegeven sinds waarschijnlijk 750 jaar geleden. Er zijn 
verschillende stromingen cq stijlen binnen de tai chi. Deze module betreft de Yangstijl. Yang 
Cheng-Fu ontwikkelde in de jaren twintig van de vorige eeuw de langzame vorm in de Yang-
stijl. Dit is de lange vorm, die uit 108 bewegingen bestaat. Cheng Man-Ching creëerde 
vervolgens de korte vorm, 37 bewegingen. Hij benadrukte niet alleen het gevechtsaspect in 
tai chi maar had ook bijzonder veel aandacht voor de innerlijke harmonisatie. Master Huang 
Sheng-Shyan voegde onder andere de 5 basis ontspanningsoefeningen en de 18 
verschillende patronen van pushing-hands toe.  In deze module komen voornamelijk de 
principes uit de tai chi aan de orde. In de les zal geoefend worden met een van de 
basisontspanningsoefeningen en elementen uit de vorm en pushinghands .  
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2 Overlevingsmechanisme 
 
Ons overlevingsmechanisme is een handig systeem die in werking treed bij dreiging. In de prehistorie 

was die dreiging vaak heel concreet zoals een beer of een menselijke tegenstander. In de huidige 

maatschappijen zijn niet alle dreigingen even zichtbaar zoals de dreiging van ontslag, het mogelijk 

niet winnen van een wedstrijd, een ziekte en meer. Ook dit soort ‘dreigingen’ zetten dit mechanisme 

in werking. Wat we vervolgens ervaren noemen we vaak stress of spanning. Hieronder een 

uitgebreide uitleg over dit mechanisme aan de hand van het verhaal van de beer. 

2.1 Verhaal van de Beer 

Ik stel me zo voor dat wij lang, heel lang geleden hier rondliepen in ons berenvelletje. Er waren nog 

geen stenen huizen of geasfalteerde wegen. De omgeving bestond uit grasvlaktes, bossen en andere 

begroeiingen. 

Het was op een prachtige zomerse dag dat een man alleen langs de bosrand liep. De lucht was 

stralend blauw en de zon brandde op zijn huid. Hij rook een muffe lucht en hoorde een takje kraken. 

Plotseling stapte er tussen de bomen een grote bruine beer tevoorschijn. De beer ging op zijn 

achterste poten staan met zijn poten dreigend in de lucht. Een lage in volume aanzwellende grom 

klonk door zijn ontblote scherpe tanden.  De man rende hard weg, maar realiseerde zich pas even 

later dat hij aan het rennen was. Niet de meest verstandige reactie bij een beer.  Zijn hart ging als een 

razend de te keer. Het bonkte in zijn borst, die snel op en neer bewoog op zijn ademhaling. Hij hapte 

naar lucht, maar bleef rennen. Hij had nog nooit zo snel gelopen en zoveel kracht gevoelt in zijn 

spieren. Rennen, rennen, door, door, verder, verder.. De beer zakte weer naar beneden tot hij op vier 

poten stond. Keek naar de man, draaide zich om en liep rustig weg. Gelukkig. 

 

2.2 De fysiologie  

Activatie 

Wat gebeurt er nu precies op het moment dat we een dreiging ervaren? Zie ook het schema op 

bladzijde X. Een onderdeel van onze hersenen, de amygdala, scant de constant en razendsnel  de 

omgeving op gevaar. Zodra hij gevaar signaleert gaat er een boodschap uit naar de rest van het 

lichaam waardoor het lichaam geactiveerd wordt.  Je hart gaat sneller kloppen zodat het bloed snel 

naar de spieren kan. De ademhaling gaat sneller, waardoor er meer zuurstof is om in actie te komen. 

Naar andere organen, zoals de maag en darm gaat minder energie. Het is niet zo belangrijk dat je 

eten verteerd wordt, als je elk moment zelf opgegeten kan worden. Deze snelle activatie kan ook 

gepaard gaan met sensaties als trillen, duizeligheid en benauwdheid. Bij de man in het verhaal was 

dit ook het geval.  
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Vechten, Vluchten of beVriezen 

Zodra het lichaam klaar is voor actie reageren we automatisch op een van de volgende manieren: 

Vechten, vluchten of bevriezen (fight, flight, fright). Hoe we reageren kan per situatie verschillen. Alle 

drie kunnen het efficiënte manieren van overleven zijn. Vechten kan zijn letterlijk vechten, maar ook 

handelen, dingen gaan regelen kan in het dagelijks leven een “vechtreactie” zijn. Vluchten kan 

wegrennen zijn zoals de man deed, maar ook negeren doen alsof iets er niets is. Of vermijden van 

situaties die angst of stress oproepen. Ook bevriezen kan een goede overlevingsstrategie zijn. Zo 

houden veel dieren zich dood (bevriezen) wanneer zij in gevaar zijn. Hierdoor worden ze minder snel 

gezien. Voor ons voelt bevriezen alsof je verlamd wordt, overspoelt wordt door gevoelens. 

 

 

Geen gevaar 

Na deze automatische reactie, beoordeeld een ander deel van de hersenen (frontaal) of er wel echt 

sprake is van gevaar. De man in het verhaal realiseerde zich al rennende dat de beer niet achter hem 

aan kwam, maar rustig wegliep. Ook dit deel van hersen geeft een signaal af :“vals alarm”. Je lichaam 

heeft vervolgens minimaal 20 minuten nodig om weer rustiger te worden. 

Alarmsignalen 

Er gebeurd nog meer op het moment dat er gevaar is. Je hersenen slaan alle informatie op die 

samenhing met het gevaar. Dus bij het verhaal van de beer was dit de geur van de beer, het geluid 

van het krakende takje en de grom van de beer, maar zelfs ook het gevoel van de brandende zon op 

de huid. De eerst volgende keer dat de man een takje hoort kraken, zal bij hem het alarm af gaan. 

Kijk uit een beer! En kan hij sneller en adequater reageren. Een handig overlevingsmechanisme, maar 

soms ook lastig. Stel bijvoorbeeld dat je in het ziekenhuis een slechte uitslag heb gehoord. Je lichaam 

slaat dan alle informatie op. De geur van het ziekenhuis, hoe het ziekenhuis eruit ziet, zelfs de bril 

van de arts. Wanneer vervolgens iets je doet herinneren aan dit moment, bijvoorbeeld een foto van 

een ziekenhuis, gaat het alarm af en sta jij klaar om de te vechten, te vluchten of te bevriezen. 
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Schema: De fysiologie van angst 
 

 

Stressor/Dreiging 

 

 

Hersenen 

(Amygdala) 

 

 

Activatie sympathische zenuwstelsel 

Hart sneller kloppen 

Snelle hoge ademhaling 

Bloed naar spieren 

Benauwd 

Duizeligheid 

Zweten 

Trillen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bewuste afweging 

Gevaar of Vals Alarm 

 

Vluchten 

 

beVriezen 

 

Vechten 
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3 Lichaamsbewustzijn 
 
Ons overlevingsmechanisme is dus enerzijds een effectief systeem om te overleven. 
Anderzijds kunnen we veel last hebben van de lichamelijke gevolgen van deze reactie. 
Helemaal nu wij vaak ‘gevaar’ hebben waar wij niet met letterlijk vechten en vluchten op 
kunnen reageren. Hierdoor blijven spieren langer aangespannen en de ademhaling onnodig 
lang hoog. 
 
 
3.1 Herkennen lichaamssignalen 
 
In de psychologie, onder andere bij het behandelen van trauma’s, angstklachten en burn-
out, is een van de eerste stappen het herkennen van lichaamssignalen. Als je je bewust bent 
van o.a. verhoogde spierspanning en hoge ademhaling kan je makkelijker je eigen grenzen 
herkennen. Wanneer je deze kan herkennen kan je hier vervolgens iets aan gaan doen. 
Bijvoorbeeld de reactie verminderen door bewust spieren te ontspannen en door dieper (via 
buik en flanken) adem te halen. Twee vaardigheden die een belangrijk onderdeel vormen 
van tai chi beoefening.  
 
Lichaamsbewustzijn, het kunnen voelen en waarnemen in je lichaam, wordt in de tai chi 
gebruikt om de eigen bewegingen te verfijnen en uiteindelijk ook om de tegenstander waar 
te nemen. 
 
 

3.2 Aanspannen versus ontspannen 

Het thema van deze module is lange duur. Het lang door kunnen bewegen, maar vrij 

vertaald ook het lang door kunnen leven. In de tai chi bewegen we binnen de 

structuur/houding met zo min mogelijk spierspanning. Wat dus ook bevorderlijk is voor de 

stress reductie. Om dit te bereiken is het belangrijk om je eerst bewust te worden van 

spanning in de spieren (lichaamsbewustzijn) waarna je de spanning weer los kan laten. Het 

loslaten van de spieren heeft ook nog een andere functie waar verder op in gegaan wordt in 

de module “Energie Containment en Release”. 

In de les bij deze module zijn verschillende oefeningen gedaan gericht op het herkennen en 

veranderen van de spierspanning. 
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3.3 Ademhaling 

Onder spanning zijn we geneigd om hoger (via de borstkas) en sneller adem te halen. De 

bewegingen van de tai chi vertragen en verdiepen (via buik en flanken) vaak de ademhaling. 

Waarbij inademen doorgaans samen gaat met het aanspannen cq stretchen van de spieren 

en het uitademen met loslaten van de spieren.  

 

3.4 Stretch versus unstretch, souplesse 
 
Naast bewustzijn van ademhaling en spierspanning worden in de tai chi de bewegingen 
krachtiger en elastischer door te werken met de stretch van de spieren. In veel sporten is het 
ontwikkelen van spieren en het vergroten van spierkracht door contractie een belangrijk 
onderdeel. In de tai chi wordt getraind op het bewegen vanuit rekken en het loslaten van de 
spieren. De spieren fungeren hierdoor als een soort springveer. In de module over 
“containment  en release” wordt hier dieper op in gegaan. In deze module staat het 
herkennen en waarnemen van deze elasticiteit en souplesse centraal. Deze manier van 
bewegen kost minder energie als het versterken van de contractie. Hierdoor is het ook 
makkelijker om gedurende lange tijd te bewegen in vergelijking met krachtsporten. 
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4 Kracht van de gedachten 
 
 
4.1 GGGG-model 
 
Ons lichamelijk welzijn wordt voor een deel beïnvloedt door wat wij meemaken in ons 
dagelijks leven. Hoe wij vervolgens denken en handelen heeft echter ook invloed op ons 
lichaam. Dit zal nu kort uitgelegd worden aan de hand van het GGGG-model uit de 
cognitieve gedragstherapie. Waarna in de volgende paragraaf gekeken zal worden hoe dit 
terugkomt in de tai chi. 
 
De inbreker 
Stel je voor. Je ligt ’s nachts in je bed en hoort plotseling beneden een geluid. Zou het een 
inbreker zijn? Je hart begint sneller te kloppen, je ademhaling wordt sneller en hoger. Je 
eerste neiging is om diep onder je deken te kruipen, maar uiteindelijk ben je snel uit je bed en 
sluip je voorzichtig naar beneden. 
 
In het GGGG-model wordt gesteld dat wanneer wij een gebeurtenis meemaken, dit 
gedachten oproept. Die gedachten beïnvloeden vervolgens hoe wij ons voelen en hoe je je 
voelt beïnvloedt weer hoe je reageert. Als we dus een andere gedachten hebben, verandert 
ons gevoel. Uitgetekend ziet dit er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
  

Gedrag 

Ik ga kijken 

Ik draai mij om en slaap 

verder. 

Gebeurtenis 

Ik lig in bed ’s nachts 

beneden klinkt een 

geluid. 

Gedachten 

Zou het een inbreker zijn? 

Oh, dat is vast de poes. 

Gevoel/lichaam 

Angst; hart klopt sneller, 

ademhaling snel en hoog, 

spieren spannen aan. 

Rustig gevoel, spieren 

ontspannen, ademhaling 

langzaam en diep 
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4.2 Invloed van gedachten op lichaam en beweging 
 
Dat wat je denkt heeft dus invloed op je lichaam. In de tai chi training maken we ook veel 
gebruik van de kracht van de gedachten. Een beeld kan bijvoorbeeld helpen om in je lichaam 
de kwaliteit te vinden die je zoekt voor de tai chi. Wanneer je je voorstelt dat je staat als ijs, 
zullen je spieren aanspannen en je ademhaling hoog worden. Stel je je echter voor dat je 
staat als water, zullen de spieren meer ontspannen en zwaarder aanvoelen, de ademhaling 
houdt ruimte om de buik en flanken te bewegen en het lichaam veert bij duwen iets mee.  
 
Gedachten kun je daarnaast ook gebruiken voor het versterken van een beweging. 
Doorgaans sta je steviger als je aan je voeten denkt in plaats van het plafond of het weer 
wanneer je geduwd wordt. Dit wordt ook wel het richten van de aandacht genoemd.  
Vooruit denken op de beweging die je gaat maken versterkt ook de beweging. Door 
bijvoorbeeld alvast naar voren de te denken voor je naar voren beweegt. Je lichaam krijgt 
dan al de neiging die kant uit te bewegen. Waardoor de beweging meer momentum en 
kracht krijgt. 
 
Uiteindelijk gebruik je het richten van de aandacht ook in contact met de ander. In 
partneroefeningen kan je ervaren dat bewegen vanuit bewust contact met de anders voelt 
als wanneer dit contact er niet is. Contact leggen doe je door met aandacht de ander waar te 
nemen. Dat kan zijn door de ander aan te kijken, maar ook door bijvoorbeeld in gedachten 
“hallo” te zeggen. Als het contact er is, zal de ander geneigd zijn om met je mee te bewegen. 
Als je bijvoorbeeld zelf ontspant zal de ander ook geneigd zijn om te ontspannen. Principes 
waar je eindeloos mee kan spelen in de tai chi.  
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5 Toepassen in het dagelijks leven 
 
In deze module heb je nader kennis gemaakt met verschillende aspecten uit de tai chi die 
kunnen bijdragen aan de fitheid van lichaam en geest. 
 
Het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn helpt om stress klachten vroegtijdig te herkennen. 
Daarnaast draagt het bij aan het van binnen uit kunnen corrigeren van het lichaam in de tai 
chi, maar ook in andere sporten en in je lichaamshouding in het dagelijks leven. 
Herkennen en kunnen waarnemen van het eigen lichaam maakt het ook mogelijk om bewust 
het lichaam te beïnvloeden. Van spierspanning naar ontspanning, van veel werken met 
contractie naar bewegen vanuit stretch en unstretch.  
 
De kracht van de gedachten kan bewust ingezet worden om het lichamelijk en geestelijk 
welzijn te vergroten. Door te ontdekken welke beelden en gedachten bijvoorbeeld bijdragen 
aan een ontspannen lichaam en stevig kunnen staan. Het richten van de aandacht draagt bij 
om bewegingen, maar ook je intentie in het dagelijks leven te versterken. Dit helpt bij allerlei 
lichamelijke activiteiten, ook bij mentale activiteiten.  
Het bewust contact maken met de andere zal bijdragen aan de communicatie en het 
meebewegen met de ander en/of de ander in beweging krijgen. 
 
Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze module kan contact opgenomen met Linda 
Renes, psycholoog en tai chi docente op info@taichi-blauweschildpad.nl. 

mailto:info@taichi-blauweschildpad.nl

