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1. De tactieken van de strijdgeest 

 

De kracht van boosheid is soms als vuur 

dat je niet kunt tegenhouden en je laat opbranden. 

Als je vecht omdat je niemand kunt vertrouwen, 

ben je in de ban van de Aanvaller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je je wilt ingrijpen bij onrecht, dan kun je de tactieken van de strijdgeest gebruiken. 

Tactieken zijn effectieve reacties om ervoor te zorgen dat het anders gaat op dat moment. 

Het gaat om reacties zoals: Wat doe je als je aangevallen wordt, hoe kun je uit de verdediging 

komen? Hoe ga je om met emoties? Wat doe je als iemand te dichtbij komt? Hoe reageer je 

als iemand over je grenzen gaat? Hoe ga je om met negatieve beeldvorming? De vraag is 

steeds hoe je effectief kunt ingrijpen of reageren. Ben jij met jouw karakter een strijder, dan 

kom je al snel in een vurige energie terecht. Die energie kun je de rode strijdgeest noemen.  
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Als je energie echter te heftig en felrood wordt, dan bereik je niet wat je graag wilt. Door te 

oefenen met de tactieken kun je lastige situaties steeds beter hanteren en beter bereiken 

wat je graag wilt. De tactieken laten zien hoe je je boosheid goed kunt inzetten en hoe je de 

confrontatie anders aan kunt gaan. Bij een effectieve reactie neem je je eigen gevoelens en 

ook de gevoelens van een ander serieus. Het is belangrijk om je eigen grenzen aan te geven 

zonder een ander aan te vallen.   

Ken je strijdgeest  

 In welke situatie kom jij de rode strijdgeest in een ander tegen? 

 

 Wat wil die strijder dan bereiken? 

 

 Wat is het verschil tussen een goede en een kwade strijd voor jou? 

 

 Wanneer heb je de kracht van de strijdgeest nodig? 

 

 Welke tactieken spreken jou aan? 

 

 

2. De kracht van de strijdgeest 

Waar gaat het om bij de strijdgeest? De strijdgeest in jou kan goed de strijd aangaan, 

confronteren en aanvallen. Hij is niet bang aangelegd. Hij durft veel en neemt zijn plek in. 

Een ander hoeft niet te proberen zijn plek af te pakken. Hij gaat er helemaal voor. Ook als 

anderen worden bedreigd en hij dat onterecht vindt. In het werkmateriaal zitten 

voorbeelden van tactieken. Dat zijn effectieve reacties waardoor je nog beter kunt strijden. 

Soms betekent een goed gevecht dat je ook moet kunnen wachten. En kijken wie de 

werkelijke vijand is. Of wat een ander wil.  

Je bent soms net als de minister van defensie in het verhaal Het krachtenspel. Zijn opdracht 

is: onderzoeken hoe de strijdgeest in hem geen vechtjas kan worden, terwijl hij zich toch 

verdedigt. In het verhaal over De 7 tijdgeesten kun je lezen hoe Iko en Mica met de 

strijdgeest worstelen en hem leren hanteren. Het symbool van de strijdgeest is een zwaard.  

 

Wissel uit in tweetallen  

A: Hoe gebruik je jouw kracht om je dromen te bereiken? Hoe sta jij in je kracht? 

Welke tactiek zou jij graag willen toepassen?  

B: Stelt vragen aan A zodat duidelijk wordt hoe A zijn kracht kan inzetten (wissel 

daarna van rol)  
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3. De valkuil van de strijdgeest 

Als je te hard gaat vechten, en je hebt al veel rood in je, dan kom je als strijder in je valkuil. De 

valkuil van de strijdgeest is dat je een vechtjas wordt en als je nog verder gaat, een aanvaller. 

Dan wordt het rood te fel. Dan voelt de ander zich alleen maar aangevallen. En zal al snel in 

de verdediging gaan of jou ook gaan aanvallen. Misschien kun je wel afdwingen dat je je doel 

bereikt en dat de ander doet wat jij wilt, maar dat zal niet lang duren. Het is geen effect op 

lange termijn. Als een strijder te veel in de aanval zit, kan hij mensen tegen zich opzetten en 

zelfs vrienden kwijtraken. Dat kun je krijgen als je in veel mensen een vijand ziet. Of als je je 

niet meer kunt inleven in anderen. Die ander kan ook het gevoel hebben dat hij met een 

goede strijd bezig is! Een andere valkuil van de aanvaller die te rood is, is dat hij zijn angst 

niet meer voelt. Angst is vaak een teken dat je eerst voor je eigen veiligheid moet zorgen. 

Soms betekent dat juist niet aanvallen en kijken of je een goede schuilplek ziet. 

Als het rood te rood wordt, besef je niet dat je minder goed kunt nadenken. Dan ga je andere 

mensen als vijanden gaat zien, zonder dat het nodig is. Je kunt geen vragen meer stellen en 

de situatie niet goed bekijken. Je neemt niet de tijd om de mensen over wie het gaat rustig 

te beoordelen. De rode kleur in jou is dan te fel, vuurrood en kan als het uit de hand loopt 

bloedrood worden.  

Voorbeeld De aanvaller 
Hij voelde zich stom door de wijze 

waarop de ander hem een vraag stelde. 

Wat dacht hij wel! Straks stond hij voor 

gek. Hij greep de jongen vast en 

snauwde: Bemoei je met je eigen zaakjes! 

De jongen schrok duidelijk. Later dacht 

hij aan de klap die hij als kind van zijn 

vader had gehad toen hij had gehuild 

omdat hij was afgesnauwd terwijl hij 

wilde helpen. ‘Echte kerels huilen niet’, 

had zijn vader gezegd.  

 

Wissel uit in tweetallen  

A: In welke situatie komt dit bij jou voor? Wat speelt er dan stap voor stap bij jou?  

B: Stelt vragen over wat er stap voor stap bij A gebeurt in die situatie.  

(wissel van rol) 
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De vechtjas in jezelf 

 Hoe kom je de vechtjas in jezelf tegen? 

 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de aanvaller te beheersen?  

 

 Welke andere kracht zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze kracht als kwaliteit? 

 

Voorbeeld vechtjas 
Zij was ineens woedend. Hoe haalde die man het in zijn hoofd? Zag hij niet dat ze druk bezig 

was? Er ging de hele dag al van alles mis en nu moest de ander haar ook nog komen storen. 

Wat moest die rare vent eigenlijk? Hij hoorde hier niet thuis. Het duurde even voordat ze in 

de gaten kreeg dat de ander haar wilde waarschuwen en dat dat nodig was...  

 
 

4. De fysieke reactie 

Als je op het punt staat een vechtjas te worden, kun je dat merken aan wat er in je lijf 

gebeurt. Je spieren raken gespannen, je vuisten gebald, de ademhaling zit hoog en gaat snel 

als je het spannend vindt. Boosheid hoeft geen probleem te zijn. Boos worden kan heel goed 

zijn. Zeker als iemand onrechtvaardig behandeld wordt. Het probleem is dat strijders die te 

fel, felrood, worden niet merken wanneer ze in vijandbeelden gaan denken. Als je de 

werkelijkheid niet meer onder ogen ziet (heb je het tegen de juiste persoon op het juiste 

moment?), kun je ook niet meer op een effectieve manier boos worden en je doel bereiken. 

Je kunt het merken aan je lichaam wanneer je het omslagpunt hebt bereikt. Dan raak je het 

contact met jezelf en de ander kwijt. Dan wordt het rood te fel in jou en later dof. Je kunt 

oefenen in waarnemen door de valkuil in de oefening nog meer te overdrijven. Dan kun je 

zien wat er gebeurt met de lichaamstaal.  

Oefening in waarneming (verdeel de rollen: A, B en C) 

A: Laat zien hoe hij voor iemand (of zichzelf) kan vechten. Hij laat op een krachtige 

manier blijken waarom hij boos is en zorgt dat de ander naar hem luistert. 

B: Vuurt hem harder aan dan nodig is: De ander wil toch niet luisteren etc.  

C: Kijkt hoe je kunt zien aan de lichaamstaal wat er gebeurt wanneer de strijder een 

vechtjas wordt 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.  
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Vragen 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de vechtjas in jou te beheersen?  

 

 Wat denk jij dat nodig is om de vechtjas te beheersen?  

 

 Welke andere kracht zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze kracht als kwaliteit? 

 

Voorbeeld spelsituatie: Je verdedigt jezelf  
Je oefent in zelfverdediging: ga zo staan dat je wat ruimte om je heen hebt; sluit je ogen 

(blinddoek?) en verdedig je met je armen en handen tegen de aanvalspogingen van de 

plaaggeest die met de ogen open probeert om met zijn wijsvinger je te prikken in rug of buik 

ter hoogte van je navel: hij kan zich om je heen bewegen, je weet niet precies waar het 

gevaar vandaan komt; als hij je in 1 min. 3x weet te raken, heeft hij gewonnen. 

 

5. De effectieve reactie 

De vraag is hoe je iemand die een vechtjas wordt, kunt afremmen. Of hoe je je zelf weer in 

balans brengt als er een aanvaller in jou zit. Dat kan door in een andere beweging te komen 

dan wat je al deed. Je stopt bijvoorbeeld met de confrontatie en gaat de ander even uit de 

weg. Of je houdt op met een woordenstrijd en kijkt naar wat een ander beweegt. Als het uit 

de hand loopt met iemand omdat jullie elkaar gaan beschuldigen, is het van belang om dat 

patroon te stoppen voordat je je energie te veel kwijtraakt. De ander heeft ook belangen en 

wil ook niet te veel verliezen. Je bereikt meer als je ervoor zorgt dat je eerst contact met de 

ander hebt. Dan kun je de situatie van twee kanten bekijken en kiezen welke reactie het 

meest effectief is. Is het zinvol om te confronteren, aan te vallen, te vluchten of de situatie te 

negeren? Dat hangt helemaal van de situatie af. Dus als het rood te fel wordt, zorg dat je 

eerst kunt nadenken over de situatie en het effect!   

Effectief reageren 

Je kunt jezelf leren effectief te reageren in lastige situaties door:  

1. Het moment te herkennen dat de kleur te rood wordt in jezelf. Stop jezelf voordat 

het zover is!  

2. Onderzoek de effectieve reacties: Ga je confronteren, aanvallen, vermijden, vluchten 

of negeren?  Heb je het tegen de juiste persoon? Is je boosheid in verhouding met wat 

er is gebeurd? Of speelt er nog iets van vroeger?  

3. Hoe kom je in contact? Of hoe herken je ‘een beetje in contact’ tegenover ‘diep in 

contact’?  

4. Welke reactie helpt jou als strijder in deze situatie?  
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Voorbeeld vechtjas 
Ze dacht dat de trainer niet naar haar wilde luisteren. Hij leek op haar vader die nooit goed 

naar haar geluisterd had maar dat besefte ze niet. Ze werd ineens kwaad en riep: Je hebt 

geen idee wat er hier speelt. Misschien kun je me vertellen wat er aan de hand is, zei de 

trainer. Dan kan ik rekening houden met wat jij vindt. En wat je toon betreft: Wie denk je wel 

dat je voor je hebt? 

Tip 
Als je wilt oefenen om je strijdgeest beter in te zetten kun je met de Tactieken bij de 

Strijdgeest en de spelsituaties over de strijdgeest aan de gang.  

 

6. Feedback geven 

Geef elkaar feedback op eerlijke reflectie en de vraag: Wat werkt wel en wat werkt niet?  

Verzamel goede tips om effectief boos te worden en op tijd na te denken. Wat nemen jullie 

mee?  
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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. 

 


