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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 “Omgaan met  Energie, Containment en Release” 
behorende bij het nieuw ontwikkelde Body Mind Fit programma. 

 
In het tekstboek van deze module gaan we dieper in op het lichamelijk 
potentieel om energie op te wekken en op te slaan en het te projecteren of 
voor het eigen welzijn te gebruiken. Het effectief gebruiken van deze energie is 
alleen mogelijk als je lichaamsstructuur, spierspanning, ontspanning en 
mindset goed op elkaar afgestemd zijn. Binnen de tai chi ontwikkel je kracht 
(energie) door diep te ontspannen zowel lichamelijk als geestelijk.  Door deze 
ontspanning wordt er druk opgebouwd van binnen. Net als het vullen van een 
glas met water, het vallende water (ontspanning)  doet te gelijke tijd het water 
in het glas stijgen (opbouw druk).  
 
Taiji chi Chuan  is de verzamelnaam van de zachte Chinese vechtsporten en 
kent vele stijlen (vergelijkbaar met dansen). Deze module behandelt de basis 
principes die in alle stijlen van toepassing zijn. 
 
Volgens tai chi meesters is de hoogste tai chi beoefening het dagelijks leven! 

Met de tai chi beoefening kan er een directe vertaalslag gemaakt kan worden 

naar het leven van alle dag.  De technieken kan je gebruiken om bewust te 

ontspannen als je onder druk komt te staan.  De geoefende zelfbeheersing 

helpt ook om je minder of niet te verliezen in een conflict en je zelf sneller te 

hernemen. Je leert op een dieper niveau luisteren naar je medemens waardoor 

de kans op conflicten wordt verlaagd, doordat je letterlijk  iemand leert 

aanvoelen.  

Tai chi is niet alleen een gevechtssport maar ook een bewustzijnstraining die 

zowel op jezelf als je medemens is gericht.   

U vindt hier een omschrijving van de oefenvormen, die gebruikt gaan worden 

in de training. In het werkboek staan de concrete oefenvormen uitgeschreven 

aan de hand van lesplannen, zoals die gebruikt worden binnen de rijkserkende 

opleidingen van de landelijke Kwalificatiestructuur Sport. 
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Tekstboek. 
 
Deel 1 
 
 Grond onder je voeten en de kracht van ontspanning. 
 
Een juiste houding in relatie met een steeds diepere ontspanning is de basis 
van de energie opbouw. 
 
Je raakt van jezelf vervuld.  
Dit is te vergelijken met het vullen van een glas met water 
Het glas biedt de structuur (containment). Het vallend water uit de kraan staat 
voor de ontspanning. Het stijgende water in het glas is je kracht.  
 
Het is een misvatting binnen de tai chi  chuan dat ontspannen inhoud dat het 
lichaam slap wordt om te voorkomen dat de ander invloed op je heeft.  De 
kunst is om binnen een bewust opgebouwde structuur je te kunnen 
ontspannen/ je te kunnen laten gaan.  
 
In het leven van alle dag willen  we een poot hebben om op te staan, 
standvastig zijn en we gaan niet graag door de knieën. 
 
In dit hoofdstuk  gaan we ontdekken hoe kleine details in de 
lichaamshoudingen stand van de voeten de innerlijke ontspanning en gronding 
kunnen tegen werken of versterken en hoe we de knieën kunnen buigen 
zonder er doorheen te gaan. 
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Deel 2 
 
De energie van de aarde lenen en de energie van de hemel 
drinken.  
 
In de tai chi chuan  ontmoeten hemel en aarde elkaar in de onderste dantian     
(onderbuik). Er is een directe relatie tussen gronding, (het stevig staan) en de 
innerlijke ontspanning.  
 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de in hoofdstuk 1 besproken principes 
We gaan ervaren;  

• wat het verschil is tussen staan en je staande houden 

• het stapeling effect tussen de opeenvolgende gewrichten met daaraan 

verbonden een druk golf door het lichaam. 

• Hoe we met deze druk  golf iemand die ons onder druk zet kunnen 

beïnvloeden. ( Het absorberen, laten op bouwen( containment) of op 

een zelf gekozen moment laten gaan(release). 

Kijkend naar het aller daagse leven. Als ik me staande houd ben ik lichtvoetig 
en heb ik in principe geen poot om op te staan.  Met een verhoogde 
spierspanning kan het krachtig aanvoelen maar het is niet te vergelijken met 
“staan”. De ontspannen oprichting van het lichaam doet iets met de presentie 
van de mens. Je medemens zal als vanzelfsprekend meer rekening met je 
houden. 
Als we kijken naar het vermogen to absorberen dan komt het er op neer dat we 
onze reacties leren beheersen. Wij kunnen er voor kiezen op welke moment wij 
iets terug geven/relfecteren in een  conflict. Tai chi  grootmeester Cheng Man 
Ching zei bij herhaling: Not too little, not too much, not too early, not too late, 
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not . Niet te weinig en niet  te veel, niet te vroeg, niet te laat. Kortom 
zelfbeheersing. 

 
 
Deel 3 
 

De kracht van de gedachte 
 
Wij beschikken niet alleen over fysieke kracht maar ook over geestkracht. De 
vraag is  hoe wij onze geestkracht kunnen herkennen, versterken en deze 
uiteindelijk kunnen in zetten in het dagelijks leven.  Bewust of onbewust neemt 
ons lichaam de houding  aan die past bij onze gemoedstoestand. Deze is veelal 
door aan ander aan ons af te lezen. Iemand die vrolijk is heeft de neiging om 
zich op te richten en iemand die verdrietig is heeft de neiging in ineen gedoken 
te staan. Een sfeer kan ons beïnvloeden maar wij kunnen ook de sfeer 
beïnvloeden. 
 
Binnen de relatie tussen lichaam en geest bestaat de mogelijkheid dat de geest 
het lichaam beïnvloed, maar we kunnen het ook omdraaien en het lichaam de 
geest laten beïnvloeden. 
 
In dit hoofdstuk kiezen we verschillende situaties om te ervaren wat het ons 
oplevert als we binnen dezelfde setting van gedachte veranderen en de invloed 
op een partner. We gaan beseffen dat er in het dagelijkse leven een keuze is  
mijn posititie in het leven kan beïnvloeden 
 
Deel 4  
 
De kracht van de verbinding. 
 
De tai chi klassieken zeggen ken uw zelf  en als je jezelf kent zal je ook de ander 
leren kennen. Binnen de tai chi zijn we er op uit om je eigen uiterlijke en 
vervolgens je innerlijke bewegingen te leren verstaan.  We worden 
doorgebeurtenissen in het  leven bewogen (een bewogen mens).  Herkennen 
we deze, als het diep van binnen plaats vinden en wat gebeurt er met je 
medemens als je jou innerlijke beweging vertaalt naar de ander. 
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In dit hoofdstuk gaan we experimenteren met  de kracht van  de verbinding  
met je mede mens .De relatie van een uiterlijke kracht versus een innerlijke 
kracht/bewustzijn. Van een “innemend mens”  gaat een bepaalde kracht uit 
zonder dat de persoon er speciaal moeite voor doet. Men zal veel 
vanzelfsprekender je willen volgen. 

 
Deel 5  
 
Veerkracht 
 
Wie wil niet gezien worden als een veerkrachtig mens? Binnen de taiji is dit 
bewust te trainen.  Voor het ervaren van veerkracht is een bewuste opbouw  
van het lichaam nodig. Hoe is mijn structuur, heb ik de juist spierspanning en  
energie opbouw en kan ik deze veerkracht kracht beheersen (vasthouden en 
laten gaan)? 
 
In dit hoofdstuk gaan we op een steeds dieper niveau met veerkracht spelen en 
ervaren wat het effect is op mijn mede mens. 
 

 



   

 9 

 
 
Deel 6 
 
De kunst van het verleiden. 
 
We zetten graag ons beste been voor en zijn graag de ander graag te snel af.  
 
Dit vraagt: 

• Structuur 

• Veerkracht 

• Het verstaan van de innerlijke beweging  en die van je partner. 

• Zelfbeheersing (opgebouwde krachten op het juiste moment laten gaan 

(zoals je een pijl en boog bedient) 

• “ Tīng “ het chinese woord voor diep luisteren naar je partner 

• Bewustzijn 
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In dit hoofdstuk gaan spelen met geen druk nemen bij een aanval maar ook 
niet zover weg gaan dat je partner letterlijk de vrije hand heeft om iets anders 
te doen. In de aanval geeft de ontvangende partij leegte terwijl de duwende 
partij probeert druk te zetten. Een  goede tai chi-er neem de controle over en 
probeert de partner met minimale inspanning te ontkrachten en te verleiden 
verder te gaan dan hij/zij van plan was (wordt op het verkeerde been gezet). In 
het spel leer je natuurlijk om dit niet te laten gebeuren. 
 
Het uiteindelijke doel van het spel is dan ik speels in het leven sta. Ik beweeg 
mee, ben flexibel, maar lever me niet uit. 
 

 
Veel plezier toegewenst met de ontdekkingsreis verbonden aan deze module. 
 
 
Ellen Schoemaker 
 
Utrecht, oktober 2019 


