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1. HET SPEL VAN DE GENIETGEEST    

 

De Genietgeest is als heerlijk water  

waarin je kunt genieten en niet meer hoeft te praten 

Maar als je over de top gaat, word je een slaafje van de Verdover  

en door een draaikolk meegezogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als je volop wilt genieten van het leven, kun je oefenen met de spelsituaties. Dat hoort bij de 
genietgeest. Met het spel kun je oefenen met de zeven krachten die in mensen werken. De 
kracht van de genietgeest, de strijdgeest, de werkgeest, de wijsgeest, de praatgeest, de 
heersgeest en de droomgeest. Allemaal krachten die in ook in groepen werken. Zowel de 
positieve als negatieve kant van die krachten worden in het spel gebruikt. Er is een 
plaaggeest en een behaaggeest. Het is leuk om samen de situaties uit te spelen, je eigen 
krachten te ontwikkelen en te zien hoe anderen hun krachten in het spel laten zien. Door te 
spelen, ontdek je wat je in allerlei dagelijkse situaties beter wel en niet kunt doen. Waar de 
grens ligt, dat bepaal je zelf! Je krijgt hulp van een behaaggeest die je zal helpen om de 
situatie aan te kunnen maar er zullen ook plaaggeesten verschijnen die je tegenwerken. 
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Dat zijn je medespelers. Spelenderwijs krijg je meer Inzicht in je eigen gedrag en gevoelens 
en die van anderen. Je leert van elkaar en gaat meer begrijpen van de krachten die in 
mensen en groepen spelen. Door de feedback (vooral op eerlijk reflectie en effectiviteit) 
ontwikkel je je krachten en stimuleer je anderen om ook hun krachten te ontdekken. De 
vraag is: wil jij met anderen de spelsituaties gaan spelen en meester worden over je sociale 
vaardigheden? Op de website staan bij de genietgeest allerlei spelsituaties. Het is handig om 
van tevoren het filmpje te bekijken en een van de verhalen te lezen zodat je inzicht hebt in 
de verschillende krachten die spelen. Als je de krachten echt wilt leren kennen, lees dan het 
verhaal van De 7 tijdgeesten.  
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 In welke situatie kom jij de groene genietgeest tegen?  
 

 Wat wil die genietgeest dan bereiken?  
 

 Wanneer geniet je van een spel en wanneer niet?   
 

 Wanneer heb je de kracht van de genietgeest nodig?  
 

 Welke spelsituaties spreken jou aan?   
 

 
 

 

2. De kracht van de genietgeest 
 

Als je vooral groen in je kleurenpalet hebt, ben je vast een levensgenieter. Je wilt volop 
genieten van het leven. Hoe doe je dat?  Mensen die kunnen genieten, kunnen leven in het 
hier en nu. Ze blijven niet te lang stil staan bij dingen die gebeurd zijn in het verleden en 
maken zich niet te veel zorgen over de toekomst. Echte levensgenieters weten ook waar de 
grens ligt. Genieters kennen hun eigen dromen en wensen en weten hoe ze deze kunnen 
realiseren. Ze zullen elke dag zoveel mogelijk uit hun leven halen en gunnen dat ook aan 
anderen. Dat is fijn. De vraag is of jij als levensgenieter in staat bent je balans te houden. 
Want als je vaak over de top gaat, dan is het niet alleen een positieve kracht maar ook een 
valkuil geworden. De genietgeest is in jou actief. Deze kracht zorgt ervoor dat je samen met 
anderen plezier hebt in het leven.  
 
Je bent net als de minister van sport en spel in het verhaal Het krachtenspel. Haar opdracht 
is om te laten zien hoe de genietgeest in haar volop kan genieten terwijl ze zichzelf en 
anderen beschermt en gezond blijft leven.  In het verhaal De 7 tijdgeesten kun je lezen hoe 
Iko en Mica over de top gaan met de genietgeest en vast komen te zitten. Het symbool van 
de genietgeest is een golf. 
 
 
Wissel uit in tweetallen  
 

A: Hoe gebruik je deze kracht om je dromen te bereiken? Hoe sta jij in je kracht om te 
genieten?  Wat voor fijne dingen doe jij dan? Welke spreekt jou het meeste aan?   

 
B: Stelt vragen aan A zodat duidelijk wordt hoe A zijn kracht als genieter inzet (wissel 
daarna van rol)  
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3. De valkuil van de genietgeest 
 

Als je teveel wilt genieten, dan kun je jezelf of anderen gaan verdoven. Je verliest de risico’s 
uit het oog en je kunt jezelf of anderen schade toebrengen. Mensen die ergens aan verslaafd 
zijn, nemen te veel en willen dat meestal niet weten. Als ze vaak over de top gaan, gaat het 
niet alleen ten koste van de gezondheid van henzelf maar ten koste van het welzijn van 
anderen. Als je verslaafd bent aan iets of iemand, kun je je leven niet meer goed vormgeven. 
Dan lijkt het misschien een lekker leventje maar op den duur is er geen sprake van genieten 
meer. De valkuil van de genietgeest is dat je te ver gaat in korte-termijnplezier en dat niet 
wilt inzien. Soms besef je niet eens dat je jezelf en anderen uitput en je krachten verliest. Je 
kijkt niet naar wat echt belangrijk is en je wilt niet hard werken om je dromen te realiseren. 
Je doet vaak alsof je leven mooi is, maar van binnen is het anders. Dan roep je bijvoorbeeld 
dat het prima met je gaat maar ondertussen is de werkelijkheid heel anders. Je leeft niet 
echt als je jezelf verdooft. En je kunt ook een verdover voor andere mensen worden. De 
mooie groene kleur in jou wordt dan te fel, gifgroen en na verloop van tijd dofgroen. Vroeg 
of laat raak je anderen kwijt als je hen meetrekt in de draaikolk. Je maakt je afhankelijk van 
hulp van anderen.    
 
 
Wissel uit in tweetallen  
 

A: In welke situatie komt dit bij jou voor? Wat speelt er dan bij jou?  
 
B: Stelt vragen over wat er stap voor stap bij A gebeurt in die situatie.   
 

 
Vragen 
 

 In welke situatie kom jij de Verdover in de ander tegen?  
 

 Wat wil de Verdover met zijn verleidingskunsten bereiken? 
 

 Hoe kom je de Verdover in jezelf tegen? 
 
 
Voorbeeld  
Dit was al de tiende selfie die ze had gepost deze week. Met een arsenaal aan filters is ze 

uren bezig de foto zo mooi mogelijk te krijgen. Ze keek wel honderd keer op een dag 

hoeveel likes ze voor haar nieuwe Instagramfoto kreeg. Alle aandacht slokte haar op. Als ze 

een dag geen nieuwe volgers kreeg, werd ze bang dat het aan haar uiterlijk lag. Ze twijfelde 

meteen, haast alsof het haar fysiek pijn deed als ze even geen aandacht kreeg. Dus dan ging 

ze er weer voor zitten, pakte haar telefoon en ging erop uit om de perfecte plek te vinden 

voor een nieuwe perfecte foto. Alles voor de likes.  
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4. De fysieke reactie 
 

Als je te veel wilt hebben om je niet rot te voelen, kun je dat merken aan wat er in het lijf 
gebeurt. Je voelt je gulzig, neemt te veel, gaat maar door (bijvoorbeeld met eten, drinken, 
gokken, online zijn) of je wilt te veel van jezelf of iemand anders hebben. Er is iets wat je voor 
je gevoel hard nodig hebt, ook al ben je dat soms niet bewust. 
 Het hoeven geen verdovende middelen te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook aandacht zijn of 
fysieke prestaties waaraan je moet voldoen van jezelf. Je kunt niet goed ophouden met wat 
je doet maar het is geen positieve flow. Je reageert vanuit mechanismes waar je achteraf 
een kater van hebt. Je moet voor je eigen gevoel direct aan je behoeften voldoen. Alsof je 
weer een klein kind bent. Zolang je krijgt waar je aan verslaafd bent, ben je daar druk mee 
bezig. Ook al valt het jou niet op dat je bijvoorbeeld te veel drinkt of steeds online bent, 
anderen merken het wel. Als je niet krijgt wat je voor je gevoel hard nodig hebt, word je 
onrustig. Je wordt gespannen en gaat soms dwingend spreken. Als je ergens aan verslaafd 
bent, loop je het risico dat je je door mensen laat gebruiken die ook te veel nodig hebben.(zie 
de manipulator). Als je vaak over de top gaat, wordt het groen in jou gifgroen. Deze 
schittering is niet echt en wordt dof.  
 
 
Oefening in waarneming (verdeel de rollen: A, B en C) 
 

A: Laat zien hoe hij de ander kan overhalen om mee te doen om een verslavend 
middel te gebruiken. Kies zelf waar het om gaat. Hij doet van alles om de ander zover 
te brengen dat hij zijn zin krijgt. Oefen met verschillende soorten stemmen en 
gebaren.  

 
B: Doet er nog een schepje bovenop door mee te gaan in de mooie verhalen en laat 
zich overhalen als het overtuigend is voor hem of haar.  

 
C: Kijkt hoe je kunt zien of horen aan de lichaamstaal wat er gebeurt en roept STOP 
als hij het heeft gezien. A en B stoppen. 

 
C: Vertelt aan A en B wat hij heeft gezien. A en B vullen aan met wat zij hebben 
opgemerkt.  

 
Vragen 
 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de Verdover te beheersen?  
 

 Wat denk jij dat nodig is om de Verdover in jezelf te beheersen?  
 

 Welke andere kracht (tijdgeest) zou daarbij kunnen helpen?  
 

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit? 
 
 
Voorbeeld spelsituatie: Je grens in genieten bereikt 
Je plaaggeest heeft totaal niet in de gaten dat je nog geen alcohol mag of dat je het niet wilt 
en schenkt je een heerlijke cocktail in (of is het al de derde?) en jij bent gevoelig voor die 
verleiding maar je weet ook dat je nee moet zeggen, dit is genoeg, hoe doe je dat? 
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5. De effectieve reactie 
 
De vraag is hoe je een iemand die ver over de top gaat, kunt tegenhouden. Of hoe je je zelf 
weer tot de orde brengt als er een Verdover in jou schuilt. Dat kan door je af te vragen hoe je 
het nare of lege gevoel in jezelf op een gezonde manier kunt bevredigen. Wat voor gevoel is 
het? Wat heb je echt nodig? Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Hoe kun je meer met je beide 
voeten op de grond te staan en ervoor zorgen dat je krijgt wat je echt nodig hebt?  
Je stopt bijvoorbeeld met het kopen van troep waar je niet van af kunt blijven en koopt een 
gezond alternatief. Of je gaat naar betrouwbare mensen van wie je aandacht en waardering 
kunt krijgen die je verlangt. Achter een verslaving zit een sterke behoefte die je vaak niet 
alleen kunt verwerken. Je hebt veel meer kans dat je eigen leven en relaties een succes 
worden als je ziet hoe je over je eigen grenzen gaat. En wilt erkennen dat verslavend gedrag 
meer kapot maakt dan je lief is. Dus als het groen te veel gif bevat en je vaak over de top 
gaat, zoek dan hulpverleners die je kunt vertrouwen.   

 

Effectief reageren 

Je kunt jezelf leren effectief te reageren als je over de top geniet:  

1. Leer het moment te herkennen dat je te veel of te snel iets wilt. Stop met ontkennen 

en maak afspraken voor die tijd. 

2. Onderzoek wat voor soort behoefte jij hebt. Wil je aandacht? Moet je je grenzen 

beter aangeven? Durf je te voelen wat je voelt en dat met iemand te delen?     

3. Hoe maak je contact met de genietgeest in jezelf? Of hoe herken je of je echt blijft 

genieten? 

4. Welke reactie helpt jou als genieter in deze situatie?  

 
Tip 
Als je de genietgeest beter wilt begrijpen, lees over het patroon van de genietgeest in het 
verhaal De 7 tijdgeesten (met illustraties) en oefen met de spelsituaties in het Krachtenspel-
spel (bij de genietgeest). 
 
Voorbeeld spelsituatie 
Je vriend wordt bijna overgehaald om een pretpil te slikken en die is gevoelig voor de 
verleiding, terwijl jij weet uit veel contact dat hij/zij dat eigenlijk niet wil, maar ja, hij/zij moet 
het zelf weten, of toch niet? De plaaggeest vervult de rol van vriend(in) die bijna om is, en jij 
grijpt in zonder in een reddersrol terecht te komen  

 

 

6. Feedback geven 
 
Geef elkaar feedback op eerlijke reflectie en de vraag: Wat werkt wel en wat werkt niet als je 
wilt genieten van je leven?  
 
Verzamel goede tips om een goed verhaal te kunnen vertellen. En op tijd je verwachtingen 
bij te sturen. Wat onthouden jullie?  
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Colofon 

Dit Werkmateriaal is een onderdeel van de website Krachtenspel.nl. Het materiaal op deze 

website maakt het mogelijk om met mensen (jong en oud) te oefenen en te praten over 

krachten die in mensen en groepen spelen. Krachten die voor problemen in de samenleving 

zorgen als ze uit de hand lopen: agressie, werkstress, manipulatie, verslaving, nepnieuws en 

vooroordelen, intimidatie en verwarring. Hoe ga je daar mee om? Verdere informatie: www. 

Krachtenspel.nl  

Auteur en illustraties: Mieke Vollenhoven   

Vormgeving logo en spelkaarten: Hellenique Art & Design B.V. Putten 

Op de website www.Krachtenspel.nl staan diverse verhalen om mee te werken: Het korte 

verhaal Het krachtenspel (10+); Het verhaal Iko en Mica en de 7 tijdgeesten (15+); De 

werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten (15+) en het kinderverhaal De vurige houthakker 

(8+). Daarnaast vind je er: het Krachtenspel-spel (15+); het filmpje Krachtenspel van de 

tijdgeest (12+); de Test: Welke kracht is sterk in jou? (12+). Voor professionals staan er op de 

website Tips en suggesties, informatie  en methodieken om met het materiaal te werken. 

 


