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In deze workshop kun je ontdekken hoe je vanuit de taiji principes veerkracht kunt ervaren. 
Veerkracht is belangrijk om de belasting van het hardlopen op de pezen en gewichten zo veel 
mogelijk te beperken. Door deze oefeningen regelmatig te herhalen, kun je het gevoel dat ze 
teweegbrengen ook vertalen naar het hardlopen. Het gaat om een natuurlijke basisspanning in de 
benen. De oefeningen 1 t/m 5 zijn de basis van oefening 6, de rustige duurloop in je woonkamer… 
 
 
1. Niet door de knieën gaan 
 
De knieën zijn bij veel hardlopers een heikel punt. Ervaar het verschil van een houding met druk op 
de knieën en druk verdeeld over het gehele been. Voel wat meer en minder belastend voor de 
knieën is.  

1. Ga door de knieën en ervaar hoeveel spanning er op de knieën komt.   
2. Vervolgens beweeg je alsof je in een stoel gaat zitten. Voel wat er gebeurt in de liezen. 
3. Ervaar vervolgens deze losheid in de liezen, terwijl je je rechtstandig laten zakken. Om niet 

het gevoel te krijgen dat je achterovervalt, moet je terwijl je je laten zakken je gewicht naar 
voren verplaatsen. Het beeld dat je erbij kan gebruiken is: stel dat je benen bamboestokken 
zijn: dan kan je ze alleen buigen door de heupen in ontspanning naar de voeten de laten 
zakken. Je gaat niet in het midden van de stok trekken.  

 
 
2. Houding en veerkracht  
 
In deze oefening ervaar je dat de schokbelasting groter is bij een zittende loop. 

1. Ga diep door de knieën en maak kleine wipjes. Ervaar dat ze in neerwaartse richting te weinig 
ruimte hebben.  

2. Kom rustig omhoog en ervaar waar jouw optimale hoogte ligt.  
 

Voel wat een natuurlijke stand van het bekken is; Bij de juiste houding wordt de druk van het staan 
en neerkomen verdeeld over het hele been. Sta je niet goed, dan voel je eerder druk rond de knieën. 

1. Bekken naar voren drukken en spanning in het lichaam ervaren. Langzaam terug laten zakken 
en ervaar wat het betekent voor een natuurlijke basisspanning. Als je op het optimale punt 
komt, kun je een golf van ontspanning door het lichaam ervaren. Alsof het lichaam op zijn 
plaats klikt.  

2. Idem met het bekken naar achteren gedrukt. 
3. Idem met de kin naar voren.  
4. Ervaar wat het betekent voor je houding als je je goed opstrekt. Ervaar daarbij hoe het de 

ademhaling beïnvloed door ingezakt of opgestrekt diep in te laten ademen.  
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3. Innerlijke ontspanning en veerkracht 
 

Ervaar dat souplesse in tegensteling tot stijfheid helpt voor meer veerkracht bij het hardlopen.   
1. Maak je lichaam stijf en adem diep in en uit. De in- en uitademing zullen beperkt zijn en het 

gewicht in de voeten blijft gelijk. 
2. Als je op de inademing het lichaam spant en op de uitademing ontspant, dan zal je ervaren 

dat je zwaarder lijkt te worden. 
3.  Vervolgens kun je inademen en zuchten met de aandacht in de voeten, zonder vooraf 

spanning te zetten. Wederom is er sprake van een ogenschijnlijke toename van het gewicht. 
4. De laatste stap is terwijl je normaal doorademt en het gevoel van de voorgaande oefening in 

je oproept, de veranderingen in je lichaam waarneemt.  
 

 
4. Geestkracht en veerkracht 

 
De onbuigbare arm 
1. Partners van min of meer gelijk gewicht, kracht en lengte tegenover elkaar. De een legt zijn/haar 

pols met de bovenzijde op de schouder van tegenstander. De partner legt handen op de 
onderarm voor de elleboog en probeert de arm te buigen terwijl de ander de arm recht probeert 
te houden. In het verzet tegen deze kracht komt het lichaam omhoog en buigt de arm.  

2. De pols wordt weer op de schouder gelegd, maar nu wijst diegene een punt in de verte aan en 
houdt de aandacht daar kost wat het kost. Opnieuw probeert de andere de arm te buigen. Als 
het goed is de arm veerkrachtig maar niet helemaal te buigen. Het lichaam blijft gezonken en 
stevig en je hebt het gevoel dat je er eigenlijk niets voor hoeft te doen. De innerlijke keuze doet 
zijn werk.  

 
Bij het aanwijzen in de verte heb je een specifiek fysiek gevoel. Als dit eenmaal duidelijk is, dan hoef 
je niets meer in de verte aan te wijzen om te voorkomen dat je arm gebogen wordt. Het lichaam in 
dit gevoel brengen zal de kracht geven zonder dat je je voor je gevoel verzet.  
 
Beelden bij deze oefening: Als je een lucifer wilt breken zet je je duimen in het midden van de lucifer 
en de een vinger aan het uiteinde om deze te breken. Maar als je de kop van de lucifer wilt afbreken 
kom je kracht te kort. Het met je aandacht iets in de verte aanwijzen verlengt de arm waardoor deze 
niet meer in het midden gebroken wordt.  
  
Ijs-water-stoom 
Bij deze oefening zul je ervaren dat het lichaam stevig en toch veerkrachtig kan zijn; Iets doen versus 
iets zijn.  

1. Voeten schouderbreed, draai links 45 graden uit en zet een stap recht naar voren met de 
rechtervoet. 

2. Fantaseer dat je verkrampt bent vanbinnen, geschrokken, verstijfd als ijs en geef er 
uitdrukking aan met het lichaam. Je partner duwt rustig (alsof je een klein kind bent) in je 
buik en bouwt de druk op tot je een voet verzet. Gaat niet naar voren en niet naar achteren 
in deze oefening. Je zal merken dat je snel uit evenwicht bent. 
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3. Fantaseer dat je de spanning van je af laat glijden als smeltwater. De partner drukt opnieuw 
in de buik op dezelfde manier. Als het goed is zal je ervaren dat je steviger staat. 

4. Fantaseer dat je stoom wordt. IJs kan je pakken, water kan je als de hand open is nog 
vasthouden, stoom is niet meer vast te houden en raakt alle muren van de kamer aan. 
Hieraan ontleen je stabiliteit. De ervaring zal zijn dat je de druk in de buik wel voelt maar het 
doet je niets meer en je kan veel meer druk hebben.  

 
5. De aandacht op het juiste moment op de juiste plek en veerkracht 

1. Sta met de voeten parallel en ga drie keer op en neer door de knieën en voel de kwaliteit van 
de spierspanning van de benen na de derde keer neer. 

2. Ga omhoog en voordat je weer naar beneden gaat stuur je je aandacht in de benen. Hierna 
laat je je zakken op de met aandacht gevulde benen. De gevoelde ervaring moet zijn dat de 
benen veerkrachtig aanvoelen en een gevoel van moeiteloosheid. 

 
6. Thuistraining van een rustige duurloop op basis van de 1e  taiji basis ontspanningsoefening 

In deze oefening proberen we iets wat we “onbewust en van nature doen bewust te maken om 
het te optimaliseren. Een taiji-er is goed in de essentie van de rustige duurloop.  
 
Bij deze oefening ga je van het ene been naar het andere. Als je op je rechterbeen gaat staan 
draai je 45 graden naar links en als je op je linkerbeen gaat staan draai je 45 graden naar rechts. 
Zaken waar je  als trainer bij deze oefening op let zijn:  
• De stand van de voeten.  Deze moeten parallel staan mede om het torderen van de knie te 

voorkomen. Voorbeeld: als de rechtervoet met de tenen iets naar buiten staat en spiraalt 
links om het rechterbeen in zal de knie van het rechterbeen automatisch naar binnen vallen. 

• De stand van de knieën. Terwijl je het linker- of rechterbeen in spiraalt, moet de knie in de 
dezelfde richting blijven wijzen als de voet.  

• De stand van de heupen. Van het onbelaste been moet de heup ook volkomen ontspannen 
zijn. De ontspanning van de heup van het niet belaste been helpt om de knie van het belaste 
been in de richting van de tenen te houden.  

• De centrale as van het lichaam. Deze blijft verticaal (strekking van het bovenlichaam). 
 

       Alle eerdere oefeningen worden in deze oefening geïntegreerd en getest: 
• Ben je door je knieën gegaan en wat is de betekenis voor de veerkracht 
• Heb je gelet op je innerlijke ontspanning (prestatie versus laten gebeuren)  
• Was je aandacht op het juiste moment in het standbeen. 

 
 


