
Cursusdata:

Er start 2 keer per jaar een cursus aan jongens. Eèn keer

in september/oktober en èèn keer in februari/maart.

Kijk op de actuele cursussen op de site onder de knop:

actuele agenda.

Wil jij het ergens over hebben wat niet in deze 

folder staat?  

Of twijfel je of de cursus wat voor je is? 

Bel of mail !

Marieke van Veen

www.wijsweerbaar.nl

postbus 60112, 9703 BC Groningen

tel: 050-5412999

mail: mvanveen@wijsweerbaar.nl

“Mankracht”
Zelfverdediging en Weerbaarheid

voor jongens van 13-18 jaar.

Wil je:

• jezelf kunnen verdedigen?

• beter voor jezelf opkomen?

• weten wat je kunt doen als 

iemand je pest ?

• zekerder overkomen ?

• iet meedoen met de groep,    
maar toch sterk overkomen?

• er juist niet meer zo snel opslaan?

http://www.wijsweerbaar.nl/
mailto:mvanveen@wijsweerbaar.nl


Training aan jongens van 13-18 jaar

Wat doen we in de cursus?

In deze cursus leer je jezelf beter kennen. Je 
kunt meer op jezelf vertrouwen en duidelijker 
met anderen omgaan.

Je leert om goed voor jezelf op te komen. Je 
leert wat je kunt doen in een lastige, vervelende 
of bedreigende situatie op school, op club, thuis 
of op straat. 

Bijvoorbeeld als iemand een rotopmerking maakt, 
je pest, lastigvalt, bedreigd of onder druk zet om 
iets te doen wat je eigenlijk niet wilt.

Je leert wat je kunt doen en we oefenen hoe je 
kunt reageren op een manier die bij jou past. 

Dat doen we door met fysieke oefeningen aan de 
slag te gaan .  We doen spel- en stoeivormen uit 
verschillende vechtsporten. 

Je leert afweren of ontwijken van een klap of 
trap, verschillende trap- en stoottechnieken, 
bevrijdingen en je kracht te gebruiken op 
stootkussens. 

En als je iemand bent die het moeilijk vind om 
zichzelf te beheersen, dan leer je hoe je rustig 
kunt blijven en zo een vechtpartij kunt 
voorkomen. 
We oefenen met Rots en Water. Soms moet je 
sterk zijn en je eigen weg kiezen (rots) en soms 
wat meer meegaan met de ander (water).

Door samen te oefenen leer je je eigen grenzen 
kennen, maar ook die van iemand anders.

De cursus wordt gegeven door Johan Davids, 
vechtsporter én docent weerbaarheid.


